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1. INTRODUÇÃO 

Tão importante quanto a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

de maneira democrática e participativa é o acompanhamento da execução do mesmo 

através do controle social. A implantação e implementação do Plano deverá ser definida 

pelo planejamento estratégico e se ter bem claro o que fazer, como fazer, as 

responsabilidades, prazos e graus de dificuldade. 

O Produto F – Plano de execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Tuparendi refere-se a elementos que auxiliam na gestão e no gerenciamento e na 

implantação progressiva do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e refletem 

as etapas deliberadas e propostas pelo Comitê de execução e aprovadas pelo Comitê 

de coordenação para a elaboração do Plano. 

A gestão do PMSB será de fundamental importância para garantir a implantação das 

ações sugeridas e aprovadas pelo comitê executivo municipal constantes no Produto E 

- Programas, projetos e ações para alcance dos cenários de referência, e ela se faz com 

participação popular numa interação cooperada e planejada constantemente, no 

desenvolvimento das ações planejadas. A continuidade no planejamento garantirá que 

sejam realizados movimentos na direção da busca de recursos não onerosos dos 

governos municipais, estaduais ou federais. 

Uma interface de diálogo com a população permitirá que esta venha compreender a 

importância da participação no controle e na fiscalização sobre o padrão de qualidade 

dos serviços e nas obras a realizar. O poder legislativo igualmente terá importante papel 

na regulação dos serviços, direitos e deveres da população de Tuparendi. 

Para o acompanhamento da implantação das ações propostas no PMSB do Município 

de Tuparendi, deverá ser instituído um mecanismo público de controle social por meio 

de conselhos municipais da cidade, de meio ambiente, de saneamento, com 

representantes de lideranças de associações de bairros, dos conselhos profissionais 

especializados, dentre outros atores e grupos sociais. Este deverá ter caráter 

permanente para o acompanhamento, revisão – se for o caso, e a atualização do 

planejamento da execução do plano. No processo de revisão do PMSB a participação 

popular ampla deverá ser garantida, afim de democratizar o acesso à informação e 

precisar as metas e ações impostas no Plano do município. 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 
 

8 
 

A elaboração deste Produto F – Plano de execução do Plano Municipal de Saneamento 

Básico seguiu os princípios propostos pelos manuais elaborados pela Fundação 

Nacional da Saúde, principalmente os documentos “Política e Plano Municipal de 

Saneamento Básico” (2014) e “Termo de Referência para Elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico: Procedimentos relativos ao convênio de cooperação 

técnica e financeira da Fundação Nacional da Saúde (2012). 
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2. EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

A implantação e progressiva implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

são etapas de fundamental importância, devendo haver um planejamento detalhado da 

execução dos programas, projetos e ações definidos para alcançar os objetivos 

propostos, com definição de metas em horizonte temporal, que está deliberado em: 

Emergenciais (Até 3 anos), Curto Prazo (de 4 a 8 anos), Médio Prazo (de 9 a 12 anos) 

e Longo Prazo (de 13 a 20 anos). 

Também são determinados procedimentos de avaliação, monitoramento da execução 

do PMSB e eventual revisão de estratégias propostas. Os procedimentos de avaliação 

objetivam maximizar a eficácia das ações e das metas propostas e na administração 

dos recursos para sua implementação. O monitoramento visa identificar possíveis falhas 

na consecução dos resultados esperados através das metas e ações efetuando as 

necessárias correções de forma tempestiva, caracterizando assim a revisão. 

A avaliação, monitoramento e revisão são realizados através de manuais de execução 

para cada setor do saneamento básico, mecanismos de controle social e plano de 

avaliação e revisão do PMSB. 
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3. PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES E 

PROJETOS 

No Produto E foram definidos os programas, projetos e ações que ao serem executados 

venham a contribuir para o alcance dos objetivos propostos para o saneamento básico 

em Tuparendi. A partir deste capítulo, são novamente apresentados os mesmos 

programas, projetos e ações, porém nesta etapa de desenvolvimento do PMSB o 

objetivo primordial é apresentar o planejamento detalhado da execução dos mesmos, 

com o estabelecimento de prazos, responsáveis, montante de investimento, origem dos 

recursos e dificuldade de execução. 

Dessa forma, o presente relatório traz o detalhamento das definições elaboradas para 

cada programa desenvolvido e seus respectivos projetos e ações. Separadamente para 

cada projeto, composto por quadros e tabelas, são apresentados a codificação e a 

descrição de cada ação integrante e após, são exibidos os planejamentos 

confeccionados, como será detalhado a seguir. 

A Tabela 3.1 mostra a estrutura do Plano de trabalho para cada projeto proposto. Em 

sua primeira coluna estão os códigos das “AÇÕES” relacionados, seguidos da coluna 

“PARCERIAS”, onde deverá ser indicado quais autarquias, empresas, ONGs, e etc, 

darão suporte para a confecção da ação, caso haja.  

Em “RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO”, definiram se os órgãos/entidades 

responsáveis pela gestão e execução dos projetos e ações definidos. Salienta-se que 

em um mesmo programa podem haver diversos responsáveis envolvidos, comprovando 

a necessidade de integralização multisetorial para o bom desempenho e conclusão do 

planejamento. 

O “CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO” expressa a previsão dos gastos que cada ação 

exigirá. Para estas definições foram utilizadas fontes de referência especializadas, bem 

como cálculos utilizando informações do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo 

e do Produto D - Prospectiva e planejamento estratégico, além de dados de projetos 

e/ou ações semelhantes implementadas em outros municípios. Destaca-se o fato de 

não haver exatidão na estimativa de custos de uma ação pois algumas precisam de 

estudos e projetos prévios, e os valores expressos representam uma boa estimativa 

para basear os gestores do saneamento básico em Tuparendi. Há também ações em 
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que os próprios agentes públicos municipais poderão desempenhar, não acarretando 

em custos significativos. 

Em “FONTE DE FINANCIAMENTO” está prevista a possível origem de recursos para 

investimento nas ações. O Município não possui grande poder de investimento em 

algumas obras estruturantes de grande porte, fazendo-se necessário a busca por 

recursos dos governos federal e estadual. 

Na sequência, em “PRAZO” estão informadas as prioridades das ações em relação ao 

horizonte temporal de planejamento do PMSB, juntamente com “GRAU DE 

DIFICULDADE DE EXECUÇÃO” onde há a classificação elaborada em forma visual 

para definir o grau de complexidade da execução da ação. Os critérios utilizados estão 

apresentados no Quadro 3.1, que também determina o tempo para execução das ações. 

A Tabela 3.1 exemplifica como será a proposta de execução dos programas, projetos e 

ações propostas no Produto E - Programas, Projetos e Ações. 

Tabela 3.1 - Exemplo de plano de trabalho. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SAA-
6.1 

- 
Sec. da 

Agricultura e Sec. 
do Meio Ambiente 

Realizar 
orçamento  

Recursos 
federais/ 

estaduais- 
 E 

... - ... ... ... ... 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO (Soma do custo estimado de cada ação) 
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Quadro 3.1–Prazos de horizonte temporal e graus de dificuldade de execução das ações 

META DE EXECUÇÃO PRAZO SIMBOLOGIA 

Emergencial Até 3 anos E 

Curto Prazo 4 a 8 anos C 

Médio Prazo 9 a 12 anos M 

Longo Prazo 13 a 20 anos L 

DIFICULDADE DE EXECUÇÃO SIMBOLOGIA 

Execução factível: Envolve cooperação estadual, federal, poderes executivo, 
legislativo e judiciário. A viabilidade da ação do projeto depende da 

cooperação de terceiros ou da formulação de novos regramentos jurídicos. 

 

Mediana dificuldade de execução: Envolve cooperação entre o poder 
executivo municipal e o poder legislativo municipal ou entre entidades 

representativas no âmbito municipal. 

 

Grande dificuldade de execução – Envolve cooperação estadual, federal, 
poderes executivo, legislativo e judiciário. A viabilidade da ação do projeto 

depende da cooperação de terceiros ou da formulação de novos 
regramentos jurídicos. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2014. 

Ressalva-se que há ações que exigem a necessidade de formulação de parcerias para 

viabilizar sua execução. Dessa forma, o governo municipal buscará em momento 

propício esta definição para cada ação em que a mesma se fizer necessária, pleiteando 

parcerias com o governo federal, estadual e demais órgãos e entidades públicas ou 

privadas. 

Assim, a seguir está disposto o planejamento de execução para cada um dos programas 

criados através do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tuparendi. 

É importante salientar que a descrição dos programas e dos seus objetivos já foi 

realizada no Produto E - Programas, Projetos e Ações, por isso neste documento 

apenas serão apresentadas, de forma sucinta, as ações respectivas e observações 

especificamente relativas à execução das mesmas. 
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4. PROGRAMAS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL 

O Quadro 4.1 mostra de forma resumida os Programas voltados para o Abastecimento 

de água de Tuparendi e os Projetos que os compõe. 

Quadro 4.1 – Programas e Projetos em Abastecimento de água potável 

PROGRAMAS PROJETOS 

Programa de Infraestrutura – 
Zona Urbana 

• SAA-1 - Aumento do volume de reservação 

• SAA-2 - Adequação da rede de abastecimento 

Programa de Infraestrutura – 
Zona Rural 

• SAA-4 - Água Segura 

• SAA-6 - Adequação e padronização das SAC de 
abastecimento de água na zona rural 

• SAA-7 - Redução de perdas nas SAC's 

• SAA-8 - Adequação da reservação nas 
comunidades São Pedro e Henrique Dias 

Programa de Segurança das 
Águas 

• SAA-3 - Plano de segurança da água 

• SAA-5 - Análise das águas e ampla divulgação 

 

A seguir são listados os Programas, Projetos e Ações estabelecidos no Produto E 

relacionados à vertente “Abastecimento de água potável” para o município de 

Tuparendi. 

 

4.1 PROGRAMADE INFRAESTRUTURA – ZONA URBANA 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Infraestrutura – Zona Urbana. 

4.1.1 Projeto SAA-1: Aumento do volume de reservação 

O Quadro 4.2 mostra as ações referentes ao Projeto de Aumento do volume de 

reservação. 
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Quadro 4.2 - Descrição das ações do Projeto SAA-1 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
1.1 

Encaminhar um ofício à Corsan para solicitar o aumento do volume de reservação de 
água. 

A Administração Municipal de posse do PMSB, onde foi identificado um déficit de volume de 
reservação de água, irá redigir um ofício onde será relatado o problema, solicitando a ampliação 
do volume de reservação de água através da instalação de caixa (s) e solicitando as condições 
técnicas e financeiras para a execução dessas obras e o prazo de início e de conclusão das 
mesmas. O ofício será encaminhado para a Superintendência Regional das Missões, localizada 
em Santo Ângelo. 

SAA-
1.2 

Acompanhar o andamento da solicitação feita à CORSAN. 

A administração municipal solicitará a Corsan, periodicamente e através de ofício, informações 
sobre o andamento do pedido realizado. Caso o ofício não seja suficiente, sugere-se que seja 
marcada uma reunião com a diretoria da CORSAN em Porto Alegre. 

 

Dessa forma, a Tabela 4.1 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-1. 

Tabela 4.1 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU DE 
DIFICULDADE DE 

EXECUÇÃO 

SAA-
1.1 

CORSAN 
DEPARTAMENTO DE 

MEIO AMBIENTE 
- - E 

SAA-
1.2 

CORSAN 
DEPARTAMENTO DE 

MEIO AMBIENTE 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao município. 

 

4.1.1 Projeto SAA-2: Adequação da rede de abastecimento 

O Quadro 4.3 mostra as ações referentes ao Projeto de Adequação da rede de 

abastecimento. 
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Quadro 4.3 - Descrição das ações do Projeto SAA-2 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
2.1 

Realizar levantamento das redes que necessitam ser substituídas. 

Reunir e atualizar documentação e informações referentes às redes de água existentes, 
identificando os pontos críticos do sistema. E por ocasião da execução de calçamento ou outras 
melhorias viárias comunicar a CORSAN para, se necessário, proceder à substituição das redes 
antigas e com problemas. 

SAA-
2.2 

Realizar reunião com a CORSAN para definir plano de trabalho para a substituição das 
redes. 

Definir, em parceria com a CORSAN, metas para os investimentos necessários à modernização 
dos equipamentos. 

SAA-
2.3 

Fiscalizar o cumprimento do plano de trabalho definido. 

Através de ações de acompanhamento pelo Conselho Gestor de Saneamento Básico.  

 

Dessa forma, a Tabela 4.2 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-2. 

Tabela 4.2 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SAA-
2.1 

CORSAN 
DEPARTAMENTO 

DE MEIO AMBIENTE 
- - E 

SAA-
2.2 

CORSAN 
DEPARTAMENTO 

DE MEIO AMBIENTE 
- - E 

SAA-
2.3 

CONSELHO 
GESTOR 

DEPARTAMENTO 
DE MEIO AMBIENTE 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao município. 

 

4.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA – ZONA RURAL 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Infraestrutura – Zona Rural. 
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4.2.1 Projeto SAA-4: Água Segura 

O Quadro 4.4 mostra as ações referentes ao Projeto de Água Segura. 

Quadro 4.4: Descrição das ações do Projeto SAA-4 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
4.1 

Realizar levantamento das soluções alternativas coletivas sem tratamento de 
desinfecção da água para consumo. 

Realizar levantamento do número de soluções alternativas, bem como as estruturas 
disponíveis para a implantação do sistema simplificado da água. 

SAA-
4.2 

Realizar reunião com os responsáveis pelas SAC’s para organizar os procedimentos 
para as instalações necessárias para o tratamento da água de todos os sistemas de 
abastecimento de água que não possuem ou necessitam de melhoramento quanto ao 
tratamento. 

Reunir responsáveis pelas SAC’s para conscientizar referente à necessidade de implantação 
de infraestruturas para tratamento simplificado da água. 

SAA-
4.3 

Contratar empresa para prestar o serviço de tratamento e controle da qualidade da água. 

As Associações de Água e o Município deverão contratar uma empresa que ficará responsável 
por instalar e operar o equipamento de tratamento de água, e controlar a qualidade da água 
através de análises periódicas. 

SAA-
4.4 

Realizar estudo de sustentabilidade financeira e adequação de tarifa para subsidiar os 
custos da implantação/manutenção do tratamento de água 

Cada Associação de Água fará a organização com seu grupo de Associados e o Município fará 
a adequação observando os aspectos legais necessários. 

SAA-
4.5 

Campanhas de conscientização. 

Realizar reunião previa a implantação dos sistemas de tratamento, destacando a importância 
do tratamento da água. 

SAA-
4.6 

Instalação de equipamentos para tratamento químico de água em todos os sistemas de 
abastecimento. 

Através da empresa contratada pelas Associações, implantar infraestruturas para desinfecção 
da água para consumo humano. 

SAA-
4.7 

Elaborar cronograma de manutenção e verificação de funcionalidade da infraestrutura 
de tratamento implantada 

Estabelecer cronograma de manutenções e fiscalização das infraestruturas de tratamento 
implantadas. Caso o serviço de tratamento, após implantado, seja delegado à terceiros prever 
estas atividades como obrigações no contrato de serviço. 

SAA- 

4.8 

Realizar a substituição de reservatórios inadequados devido a ferrugem que se 
apresenta nas mesmas.  

Cada associação de água deverá sistematicamente observar o seu reservatório e estabelecer 
uma programação financeira para substituição.   
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Dessa forma, a Tabela 4.3 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-1. 

Tabela 4.3 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SAA-
4.1 

SAC’s 

SECRETARIA DE 
SAÚDE/ DTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE  

-  -  E 

SAA-
4.2 

DEPTO DE 
AGRICULTURA E 

MEIO 
AMBIENTE/ 

SAC’s 

SECRETARIA DA 
SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL/14ª CRS 

- - E 

SAA-
4.3 

SECRETARIA DE 
SAÚDE/ DPTO 

DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
4.4 

SECRETARIA DE 
SAÚDE/ DTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
4.5 

SECRETARIA DA 
SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL/14ª CRS 

DEPARTAMENTO 
DE MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

SAA-
4.6 

DEPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

EMPRESA 
CONTRATADA 

Incluído no 
custo 

- E 

SAA-
4.7 

SECRETARIA DA 
SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

EMPRESA 
CONTRATADA 

- - E 

SAA- 
4.8 

SECRETARIA DE 
SAÚDE/ DPTO 

DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SAC’s 
R$ 5.000,00 

por 
reservatório 

SAC’s E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO A ser estimado.  
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4.2.1 Projeto SAA-6: Adequação e padronização das SAC de 

abastecimento de água na zona rural 

O Quadro 4.5 mostra as ações referentes ao Projeto de Adequação e padronização das 

SAC de abastecimento de água na zona rural. 

Quadro 4.5: Descrição das ações do Projeto SAA-6 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
6.1 

Elaborar normas para padronizar a estrutura das Soluções Alternativa Coletiva (SAC) 
destinada à captação e ao fornecimento de água potável para a zona rural. 

A administração municipal elaborará normas onde deverá ser descrita a estrutura padrão de SAC 
destinada à produção e fornecimento de água potável a ser adotada pelo município para atender 
a zona rural. As SAC deverão ser constituídas por poço tubular profundo de captação de água, 
sistema de tratamento de água, reservatório de água, rede de distribuição de água e 
micromedidores de consumo de água. Os objetivos das normas são: 

• Proteger as águas subterrâneas de poluentes através da instituição do Perímetro Imediato 
de Proteção Sanitária e vedação sanitária do poço, conforme determinado e orientado no 
Decreto Estadual nº 52.035/2014; 

• Evitar o rompimento de tubulações e consequentemente desperdício e falta de água através 
da elaboração do projeto (conforme NBR 12218/2017) e construção da rede de distribuição 
de água utilizando tubulações de material e diâmetro apropriados; 

• Regularizar o abastecimento de água através da elaboração do projeto de reservatório de 
distribuição (conforme NBR 12217/1994) e execução desse; 

• Registrar o consumo de água em cada domicílio e cobrar uma tarifa para manutenção da 
SAC através da instalação de micromedidores; 

• Fornecimento de água potável através da adoção de processos de tratamento de água bruta. 

SAA-
6.2 

Elaborar projeto de lei para instituir normas para padronizar a estrutura física e 
administrativa das SAC destinada à captação e distribuição de água potável para zona 
rural. 

A fim de instituir normas para padronizar a estrutura das SAC destinada à captação e 
fornecimento de água potável, elaborar e encaminhar o projeto de lei a câmara de vereadores. 

SAA-
6.5 

Elaborar projeto para adequar a infraestrutura de cada SAC. 

A partir do diagnóstico das SAC deverão ser elaborados projetos e planos de intervenção para 
adequar cada uma delas e atender as normas que deverão ser estabelecidas por lei. 

SAA-
6.6 

Executar as obras para adequação da infraestrutura de cada SAC. 

Após as etapas de planejamento elaborar cronograma para a execução das obras de adequação 
a serem realizadas pelas SAC’s ou pelo Município na localidade onde o mesmo responde. 
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Quadro 4.5: Descrição das ações do Projeto SAA-6 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
6.7 

Regularizar os poços da SAC. 

Nos casos em que os poços não estiverem regularizados, a administração municipal fará o 
cadastramento dos poços perfurados no Sistema de Outorga de Água do RS (Siout). Essa ação 
vai ao encontro do Programa Estadual de Regularização de Poços, que garante a regularidade 
provisória da captação para posterior regularização dos que estiverem adequados, além de 
prever intervenções naqueles que precisarem e a orientação e apoio para o fechamento daqueles 
que forem considerados inviáveis. Podem ser beneficiários do programa usuários, empresas e 
órgãos públicos que possuem poços para captação de água subterrânea abertos antes de 30 de 
janeiro de 2018 e que cadastrarem seu uso no Siout até 31 de dezembro de 2019. 

Obs.: Para maiores informações consultar o site da SEMA (http://www.sema.rs.gov.br/programa-
estadual-de-regularizacao-de-pocos-deve-reduzir-dano-ao-ambiente-e-a-saude-
publica?fbclid=IwAR328OV76Vdz4TPzReAZ5JcmgPpKLNEMCcYhqVujFRedAl1Nrlt2mKrpBus). 

 

Dessa forma, a Tabela 4.4 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-1. 

Tabela 4.4 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SAA-
6.1 

SECRETARIA DA 
SAÚDE / 

PLANEJAMENTO E 
SAC’s 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

SAA-
6.2 

SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO/ 

CÂMARA DE 
VEREADORES 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

SAA-
6.5 

SAC’s 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 
/ SECRETARIA 

DA SAÚDE 

- - E 

SAA-
6.6 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE E 
SETOR TÉCNICO 

DA SOT 

SAC’s/ Município 
R$ 

200,00 
Orçamento 
Município 

E 

SAA-
6.7 

SAC’s / Município 
DPTO DE 

AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

R$ 
250,00 

(por 
poço) 

A ser 
identificado. 

E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO R$ 25.000,00 

Observação: SAA-6.7 - Valor previsto para SIOUT. A Outorga será encaminhada inicialmente 
através do DRH/SEMA, junto ao Programa de Regularização de Poços Artesianos, não sendo 
regularizado neste formato outra solução deverá ser buscada e os custos absorvidos pelas SAC’s 
e pelo Município onde de sua competência. 
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4.2.1 Projeto SAA-7: Redução de perdas nas SAC's 

O Quadro 4.6 mostra as ações referentes ao Projeto de Redução de perdas nas SAC's. 

Quadro 4.6: Descrição das ações do Projeto SAA-7 
Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
7.1 

Diagnosticar situação atual da rede de distribuição e o número de economias que 
necessitam instalar hidrômetros 

Realizar cadastro das manutenções corretivas realizadas nos últimos seis a doze meses como 
forma de definir setores e ramais de rede mais problemáticos e prioritários para ações de 
manutenção preventiva e renovação da rede. 

Além de cadastrar as economias que necessitam instalar hidrômetros e verificar se há a 
necessidade de auxílio para famílias de baixa renda. Durante a realização do diagnóstico, 
sugere-se elaborar/atualizar croqui da rede de distribuição. 

No caso de ser observado a existência de famílias comprovadamente carentes, encaminhar 
pedido de auxílio para o Departamento de Assistência Social.  

SAA-
7.2 

Elaborar cronograma físico-financeiro para a instalação da macro e micromedição 

Realizar levantamentos do custo unitário e do serviço de instalação de hidrômetros adequados 
à faixa de consumo, objetivando organizar cronograma para a instalação dos mesmos e 
objetivar buscar recursos não onerosos para as famílias de baixa renda. Também realizar 
levantamento dos medidores de vazão a serem implantados e definir quem irá arcar com estes 
custos. 

SAA-
7.3 

Realizar a instalação dos hidrômetros nas economias que ainda não tiverem.  

Realizar vistoria pelas Associações e solicitar a instalação. 

SAA-
7.4 

Realizar a instalação dos medidores de vazão.  

Realizar pelas SAC’s a instalação dos medidores de vazão a fim do controle de perdas de água 
no processo, num prazo de doze meses a contar da aprovação deste Plano. 

SAA-
7.5 

Elaborar projeto físico-financeiro para os problemas identificados no diagnóstico 

Substituição de tubulações antigas e de material frágil por material mais resistente, caso 
necessário, priorizando as que apresentam problemas mais recorrentes. 

SAA-
7.6 

Implantação das novas redes e inativação de ligações clandestinas e em residências 
inabitadas 

Realizar a substituição de redes novas, onde necessária, com o aporte financeiro das SAC’S e 
a fiscalização das redes clandestinas a fim de otimização do processo.   

SAA-
7.7 

Criação/aprimoramento de um sistema de comunicação entre usuário e equipe de 
manutenção da rede com o intuito de otimizar a correção de problemas. 

1. Organizar pelas SAC’s um sistema de comunicação rápida entre usuários e pessoal 
responsável pela manutenção das redes.    

2. No município estabelecer um sistema de contato de comunicação entre os usuários e 
a equipe de manutenção de rede.   
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Quadro 4.6: Descrição das ações do Projeto SAA-7 
Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
7.8 

Definir cronograma de manutenção e revisão dos dispositivos de macro e micromedição 

Realizar a calibração dos medidores de vazão, a troca periódica e a desinclinação de 
hidrômetros. 

 

Dessa forma, a Tabela 4.5 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-1. 

Tabela 4.5 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU DE 
DIFICULDADE DE 

EXECUÇÃO 

SAA-
7.1 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
7.2 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
7.3 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
7.4 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
7.5 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
7.6 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
7.7 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

SAA-
7.8 

SAC’s/ 
Município 

SAC’s/ Município - - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO 
Custos por conta das SAC’s ou Município quando o 

caso. 

Obs.: Os custos com pessoas comprovadamente carentes, conforme Parecer Social emitido pelo 
setor competente, serão assumidos pelo Município, os demais por conta dos beneficiários.  
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4.2.1 Projeto SAA-8: Adequação da reservação nas 

comunidades São Pedro e Henrique Dias 

O Quadro 4.7 mostra as ações referentes ao Projeto de Adequação da reservação nas 

comunidades São Pedro e Henrique Dias. 

Quadro 4.7: Descrição das ações do Projeto SAA-8 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
8.1 

Avaliação para solução de água para famílias na comunidade de São Pedro que não 
possuem água. 

Sugere-se deslocamento do reservatório para um local mais alto, ou manter o reservatório 
existente e levar água até um local para a instalação de um novo bombeamento e possível 
recalque até um novo reservatório em ponto mais alto que atenda as famílias que estão sem água 
potável.   

SAA-
8.2 

Aumento de pressão de água na comunidade de Henrique Dias. 

Aumento da altura da torre ou deslocamento da torre e reservatório para um ponto mais alto a fim 
de corrigir a falta de pressão da água. 

SAA-
8.3 

Levantamento de economias que não possuem reservatórios de água e cadastramento de 
famílias carentes 

Realizar o levantamento possibilitando buscar auxílio financeiro na aquisição de reservatórios 
para as famílias cadastradas. 

SAA-
8.4 

Realização de oficinas de capacitação para a correta montagem e ligação dos novos 
reservatórios residenciais, informando também sobre a manutenção necessária 

Incentivar a aquisição de reservatórios e realizar treinamentos para a correta manutenção.   

SAA-
8.5 

Instalação dos reservatórios nas economias de famílias de baixa renda cadastradas 

Fazer levantamento, cadastrar e elaborar projeto visando a instalação de reservatórios para as 
famílias de baixa renda.  

SAA-
8.6 

Criar campanhas de conscientização ambiental 

As campanhas deverão fortalecer o projeto, focando no uso adequado da água potável visando 
uma saúde com qualidade e consequências do desperdício e na limpeza dos reservatórios. 

 

Dessa forma, a Tabela 4.6 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-8. 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 
 

23 
 

Obs.: Na execução dos projetos os custos serão mensurados após levantamento das 
necessidades e após verificação de fontes de financiamento.  

 

4.3 PROGRAMA DE SEGURANÇA DAS ÁGUAS 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Segurança das Águas. 

 

4.3.1 ProjetoSAA-3: Plano de segurança da água 

O Quadro 4.8 mostra as ações referentes ao Plano de segurança da água. 

Tabela 4.6 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SAA-
8.1 

Município/ 
SAC’s 

Município/ SAC’s 

Conforme 
necessidade 
da solução a 
ser definida.  

Município/ 
Beneficiários 

E 

SAA-
8.2 

Município/ 
SAC’s 

Município/ SAC’s 

Conforme 
necessidade 
da solução a 
ser definida. 

Município E 

SAA-
8.3 

SAC’s/ 

SECRETARIA DA 
SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- 
FUNASA/ 

MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 

E 

SAA-
8.4 

SECRETARIA 
DA SAÚDE E 
ASSITÊNCIA 

SOCIAL 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

- - E 

SAA-
8.5 

SECRETARIA 
DA SAÚDE E 
ASSITÊNCIA 

SOCIAL 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

CONFORME 
DEMANDA 

FUNASA/ 
MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 

E 

SAA-
8.6 

SECRETARIA 
DA SAÚDE E 
ASSITÊNCIA 

SOCIAL/ SAC’s 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Observação  
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Quadro 4.8: Descrição das ações do Projeto SAA-3 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
3.1 

Constituição de uma equipe técnica multidisciplinar responsável pelo sistema. 

Esta equipe deverá ser capaz de realizar o levantamento das informações e o planejamento, 
desenvolvimento, aplicação e verificação do PSA. 

SAA-
3.2 

Descrição dos sistemas de abastecimento existentes, construção e validação do diagrama 
de fluxo. 

Essa ação consiste na construção dos diagramas de fluxo e sistematização da documentação. 
A finalidade da elaboração do diagrama de fluxo do sistema de abastecimento de água para 
consumo humano é fornecer uma sequência de todas as etapas envolvidas no processo, da 
captação de água até o consumidor (BRASIL, 2012).O diagrama deverá incluir todos os 
elementos da infraestrutura, possibilitando a identificação de perigos e pontos de controle 
relacionados a todo o processo de produção de água potável (VIEIRA; MORAIS, 2005). 

SAA-
3.3 

Identificação e análise dos perigos potenciais e caracterização dos riscos. 

Consiste na identificação, em cada etapa do diagrama de fluxo, dos eventos perigosos e/ou dos 
perigos do sistema de abastecimento de água (biológicos, químicos, físicos e radiológicos) para 
correlacioná-los aos possíveis efeitos adversos à saúde humana (BRASIL, 2012). Identificados 
os possíveis eventos perigosos e os perigos, deve-se analisá-los em função do seu grau de risco, 
caracterizando-os e priorizando-os. A publicação do Ministério da Saúde, disponível no link: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_seguranca_agua_qualidade_sus.pdf, 
apresenta técnicas para esta ação. 

SAA-
3.4 

Identificação dos pontos críticos de controle 

São pontos, ao longo do sistema de abastecimento de água, onde há um ou mais perigos que 
ofereçam risco à saúde. Podem ser monitorados de forma sistemática e contínua, com 
estabelecimento de limites críticos e respectivas medidas de controle, mas não existem barreiras 
que previnam, eliminem ou reduzam o perigo a um risco de nível tolerável (AS/NZS, 2004). 

SAA-
3.5 

Desenvolvimento do monitoramento operacional. 

Consiste nas potenciais medidas necessárias para a mitigação dos riscos identificados, havendo 
a necessidade de avaliar onde o município pode atuar de caráter imediato, e quais problemas 
necessitam de cuidados mais específicos. Deve-se: 

• Determinar medidas de controle dos sistemas de abastecimento de água: ações 
identificadas na avaliação do sistema e implementadas para prevenir, reduzir ou eliminar a 
contaminação; 

• Selecionar parâmetros de monitoramento; 

• Estabelecer limites críticos: tem por objetivo avaliar se o perigo está mantido sob controle; 
e, em caso negativo 

• Estabelecer ações corretivas 

A identificação e a implementação de medidas de controle devem ser baseadas no princípio das 
múltiplas barreiras.  

SAA-
3.6 

Estabelecimento de planos de gestão. 

Estabelecer ações em situações de rotina e em situações emergenciais e protocolos para tais 
situações. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_seguranca_agua_qualidade_sus.pdf
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Quadro 4.8: Descrição das ações do Projeto SAA-3 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
3.7 

Desenvolvimento de programas de apoio. 

Buscar apoio para o controle da qualidade da água, conforme Brasil (2012) podem ser 
constituídos por programas de preservação de mananciais, capacitação de recursos humanos, 
controle de qualidade laboratorial e programas de implementação de “boas práticas”. 

SAA-
3.8 

Estabelecimento de comunicação. 

De acordo com Brasil (2012), as estratégias de comunicação devem incluir: 

• Procedimentos para informar prontamente quaisquer incidentes, dentro do sistema de 
abastecimento de água para consumo humano, incluindo-se a notificação da autoridade de 
saúde pública; 

• Resumo das informações a serem disponibilizadas aos consumidores, por exemplo, por 
meio de relatórios e da internet; e 

• Estabelecimento de mecanismos para receber e encaminhar reclamações da comunidade 
em tempo hábil. 

Deverá ser definido a periodicidade da divulgação dos relatórios com o resumo das informações. 

SAA-
3.9 

Organização da documentação de avaliação do sistema. 

A organização da documentação deve compreender o maior número de informações sobre o 
desastre ou a emergência para melhorar a preparação e o planejamento de futuros incidentes 
(BRASIL, 2012). 

SAA-
3.10 

Criação de um sistema de validação e verificação periódica do funcionamento do PSA.  

Deverá ser realizado um relatório anual para a avaliação geral da implantação e funcionamento 
do PSA, com o intuito de manter o padrão de qualidade. A publicação de Brasil (2012) sugere os 
seguintes pontos: análise dos riscos mais relevantes ao longo do ano; reavaliação de riscos 
associados a cada perigo; avaliação da inclusão de novas medidas de controle; e avaliação 
crítica do funcionamento do PSA. 

 

Dessa forma, a Tabela 4.7 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-1. 

Tabela 4.7 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SAA-
3.1 

COMITÊ 
GESTOR DO 

PMSB   

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- - E 

SAA-
3.2 

COMITÊ 
GESTOR DO 

PMSB 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
- - E 
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Tabela 4.7 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SAA-
3.3 

COMITÊ 
GESTOR DO 

PMSB 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 

A ser 
auferido na 
verificação.  

Fundo Mun.de 
Gestão 

Compartilhada 
para o 

Saneamento 
Básico 

E 

SAA-
3.4 

14 CRS 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- -  E 

SAA-
3.5 

14 CRS 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- - E 

SAA-
3.6 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- - E 

SAA-
3.7 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

-  -  E 

SAA-
3.8 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- - E 

SAA-
3.9 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- - E 

SAA-
3.10 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

SECRETARIA DA 
SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO A SER MENSURADO 

OBS.: Excetuando a ação SAA 3.3 as demais não exigem recursos financeiros para a 

solução dos mesmos.   

 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 
 

27 
 

4.3.1 Projeto SAA-5: Análise das águas e ampla divulgação 

O Quadro 4.9 mostra as ações referentes ao Projeto de Análise das águas e ampla 

divulgação. 

Quadro 4.9: Descrição das ações do Projeto SAA-5 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SAA-
5.1 

Realizar solicitação junto à CORSAN de levantamento e avaliação das causas do gosto 
de cloro. 

Durante o levantamento de problemas, parte do plano de mobilização social, foi manifestado o 
excesso de cloro na água. Verificar se realmente há um excesso de cloro. 

SAA-
5.2 

Definição do plano de amostragem a ser seguido. 

Definir frequência, número de amostras, parâmetros monitorados, volume das amostras e local 
de realização das análises. Além do cronograma de encaminhamento das amostras ao 
laboratório e do roteiro de coleta, contendo o responsável pela atividade. 

O Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 apresenta uma tabela de número mínimo de 
amostras e frequência para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento, 
para fins de análises físicas, químicas e de radioatividade e outra tabela de análises 
microbiológicas. 

SAA-
5.3 

Prever disponibilização de veículo para a realização do plano de amostragem. 

Organizar cronograma de serviços de coleta e prever veículo adequado para apoio na 
realização das mesmas.  

SAA-
5.4 

Prever e capacitar equipe pelas coletas e para lançamento dos dados no sistema. 

Prever apoio de pessoal e capacitar equipe de coletas e de apoio para o lançamento das 
informações e dos dados no sistema através dos técnicos da 14ª Coordenadoria de Saúde.   

SAA-
5.5 

Estabelecer mecanismos de comunicação e informação 

Organizar um banco de dados, na forma de planilhas ou outro, com os resultados das amostras 
realizadas, definindo uma rotina para cadastrar os dados e forma de divulgação das 
informações de qualidade da água à população abastecida. Definir forma e periodicidade de 
divulgação dos resultados das análises. 

Dessa forma, a Tabela 4.8 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SAA-1. 

Tabela 4.8 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO  

CUSTO ESTIMADO 
(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

SAA-
5.1 

CORSAN 

SECRETARIA 
DA SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  

- - E 
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Tabela 4.8 - Plano de trabalho para as ações propostas 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO  

CUSTO ESTIMADO 
(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

SAA-
5.2 

CORSAN 

SECRETARIA 
DA SAUDE E 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

- - E 

SAA-
5.3 

ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL 

SECRETARIA 
DA SAUDE E 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

R$ 3.000,00  
Orçamento do 

Município 
E 

SAA-
5.4 

ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL e 14ª 

CRS 

SECRETARIA 
DA SAUDE E 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

R$ 1.700,00 
mensal 

Orçamento do 
Município 

E 

SAA-
5.5 

DEPARTAMENTO 
DE 

AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE  

SECRETARIA 
DA SAUDE E 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO 
Cfe informado, os demais 

sem custos  
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5. PROGRAMAS EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Quadro 5.1 mostra de forma resumida os Programas voltados para o Esgotamento 

Sanitário de e os Projetos que os compõe. 

Quadro 5.1 - Programas e Projetos em Esgotamento Sanitário 

PROGRAMAS PROJETOS 

Programa de Fiscalização 

• SES-1 - Fiscalização das instalações de esgotamento 
sanitário 

• SES-2 - Fiscalização dos loteamentos 

Programa de Infraestrutura 

• SES-3 - Esgotamento sanitário para a Vila Progresso e 
Vila Glória 

• SES-4 - Implantação de um sistema de esgotamento 
sanitário na zona urbana 

• SES-5 - Drenagem Vila de São Marcos 

• SES-6 - Sistema de tratamento individual para todos- 
zona urbana e rural 

• SES-7 - Identificação e remediação dos pontos de 
contaminação 

Programa de Educação 
Ambiental 

• SES-8 - Destino certo para o esgoto sanitário – zona 
urbana e rural 

 

A seguir são listados os Programas, Projetos e Ações estabelecidos no Produto E - 

relacionados à vertente “Esgotamento Sanitário” para o município de Tuparendi. 

5.1 PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Fiscalização. 

5.1.1 Projeto SES-1: Fiscalização das instalações de 

esgotamento sanitário 

O Quadro 5.2 mostra as ações referentes ao Projeto de Fiscalização das instalações de 

esgotamento sanitário. 
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Quadro 5.2 - Ações referentes ao Projeto SES-1. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
1.1 

Elaborar cadastro municipal de sistemas individuais de esgotamento sanitário. 

Este cadastro deve ser realizado por meio de habite-se e levantamento a ser realizado por meio 
de visitas as residências ou questionário respondido pelos próprios moradores ou agentes de 
saúde que atendem a área a fim de mapear quantitativamente a necessidade de instalação de 
soluções adequadas e pontos de ligações irregulares. 

SES-
1.2 

Realizar capacitações da equipe responsável pelas vistorias e emissão do Habite-se. 

Capacitar os servidores responsáveis pela avaliação do imóvel para concessão do habite-se 
sobre o correto dimensionamento, localização do sistema no lote de forma que possibilite o 
acesso para limpeza e manutenção e a correta solução do esgotamento sanitário. 

SES-
1.3 

Estabelecer rotina de vistoria da solução individual de esgotamento sanitário para 
concessão do habite-se. 

Verificar o atendimento ao regulamento municipal para soluções individuais de esgotamento 
sanitário privilegiando, sempre que as condições físicas, geológicas e hidrogeológicas 
permitirem (verificadas por responsável técnico e atendidas as condições da ABNT NBR 
13969/97), a infiltração no solo após tanque séptico e filtro anaeróbio. Verificar a localização da 
solução de tratamento individual possibilitando o acesso para manutenções e limpezas futuras 
e, quando implantada, a conexão com a rede coletora de esgoto do sistema de tratamento 
coletivo de esgotos. 

SES-
1.4 

Estabelecer rotina de fiscalização das soluções individuais de esgotamento sanitário e 
atualização de cadastro municipal. 

Realizar fiscalização periódica (anual ou a cada dois anos) das condições das soluções 
individuais, frequência de limpeza do sistema e destino do lodo extraído da fossa séptica. 

 

Dessa forma, a Tabela 5.1 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-1. 

Tabela 5.1 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

SES-
1.1 

SECRETARIA 
DA SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL/ACS 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

SES-
1.2 

DPM 
ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

INSCRIÇÃO, 
LOCOMOÇÃO 

E DIÁRIAS  

ORÇAMENTO 
DO 

MUNICÍPIO 
E 

SES-
1.3 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

ENGENHEIROS 
DO MUNICÍPIO 

- - E 
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Tabela 5.1 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

SES-
1.4 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE  

FISCAL 
SANITÁRIO 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO De acordo com a necessidade.   

OBS.: Muitos cursos são descentralizados para a região onerando apenas o Município com a 
inscrição. 

 

5.1.2 Projeto SES-2 -Fiscalização dos loteamentos 

O Quadro 5.3 mostra as ações referentes ao Projeto de Fiscalização dos loteamentos. 

Quadro 5.3 - Ações referentes ao Projeto SES-2. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
2.1 

Adequação da legislação existente para contemplar os objetivos propostos.  

Rever e adequar as legislações existentes a fim de contemplarem a fiscalização dos seguintes 
problemas: permeabilidade do solo na aprovação dos loteamentos e terrenos sem espaço para 
instalação das fossas para o esgotamento sanitário 

SES-
2.2 

Realizar avaliação dos laudos de permeabilidade do solo na aprovação dos loteamentos. 

Avaliar os laudos de permeabilidade do solo emitidos pelo responsável técnico na aprovação 
dos loteamentos. 

SES-
2.3 

Fiscalizar os espaços de área não edificável nos terrenos. 

Intensificar e orientar a população referente a legislação em relação a áreas não edificáveis 
dos terrenos a fim de prevenir futuros desastres ambientais e aplicar as medidas legais em 
casos da não observância. 

 

Dessa forma, a Tabela 5.2 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-2. 
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Tabela 5.2 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

SES-
2.1 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTOE 
SECRETARIA DA 

FAZENDADO 
MUNICÍPIO 

SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO/ 

SETOR TÉCNICO DA 
SOT 

- - E 

SES-
2.2 

FISCAL 
TRIBUTÁRIO 

SETOR TÉCNICO DA 
SOT 

- - E 

SES-
2.3 

FISCAL 
TRIBUTÁRIO 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao município.  

 

 

5.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Infraestrutura. 

5.2.1 Projeto SES-3: Esgotamento sanitário para a Vila 

Progresso e Vila Glória 

O Quadro 5.4 mostra as ações referentes ao Projeto de Esgotamento sanitário para a 

Vila Progresso e Vila Glória. 

Quadro 5.4 - Ações referentes ao Projeto SES-3. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
3.1 

Elaborar projeto técnico para a implantação da rede de esgoto na Vila Progresso e na 
Vila Glória. 

Através de levantamento da realidade das economias com problemas de drenagem elaborar 
projeto técnico pelo setor de Engenharia do Município e prever cronograma de execução. 

SES-
3.2 

Realizar projetos técnicos executivos das soluções adequadas a realidade da Vila 
Progresso e da Vila Glória. 

No projeto será definida a forma de tratamento e a área para a implantação. 
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Quadro 5.4 - Ações referentes ao Projeto SES-3. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
3.3 

Elaborar Projetos visando a captação de recursos para sua execução. 

Desenvolver Projeto e encaminhar solicitação de recursos para execução das obras. 

SES-
3.4 

Execução das obras de solução das redes de esgoto projetadas. 

Após elaborar o projeto e obter recursos financeiros, construir as soluções e realizar, se 
necessário desapropriação e o licenciamento da área a ser construída. 

SES-
3.5 

Elaboração de programa de incentivo a ligação das economias na rede de esgoto. 

Após implantação do sistema de esgotamento, proceder pelos proprietários dos domicílios 
abrangidos pela rede a ligação a mesma. 

 

Dessa forma, a Tabela 5.3 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-3. 

Tabela 5.3 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

SES-
3.1 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 

Horas 
técnicas 

Orçamento do 
Município 

E 

SES-
3.2 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 

Horas 
técnicas 

Orçamento do 
Município 

E 

SES-
3.3 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 

Horas 
técnicas 

Orçamento do 
Município 

E 

SES-
3.4 

SETOR DE 
LICITAÇÕES 

EMPRESA 
TERCERIZADA 
OU MUNICÍPIO 

R$ 

300.000,00 
Município/Estado/União  E 

SES-
3.5 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO R$ 300.000,00 (Mais horas técnicas) 

Obs.: Assim que as obras estiverem realizadas a ação SES-3.5 imediatamente serão realizada 
em tempo aprazado.  
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5.2.1 Projeto SES-4: Implantação de um sistema de 

esgotamento sanitário na zona urbana 

O Quadro 5.5 mostra as ações referentes ao Projeto de Implantação de um sistema de 

esgotamento sanitário na zona urbana 

Quadro 5.5 - Ações referentes ao Projeto SES-4. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
4.1 

Realizar reunião entre a Administração Municipal e a comunidade. 

Realizar reunião entre a Administração Municipal e a comunidade a fim de serem 
conscientizados e compreenderem o processo e se comprometerem a auxiliar na correta 
destinação dos resíduos do esgotamento das fossas, garantindo que o sistema de 
esgotamento sanitário possa funcionar de forma eficiente.  

SES-
4.2 

Firmar contrato para encaminhar os resíduos de fossas na Central Regional das 
CORSAN. 

Firmar com a CORSAN contrato para o destino correto dos resíduos de esgotamento sanitário. 

SES-
4.3 

Fiscalizar o correto destino dos resíduos de esgotamento sanitário.  

Após as etapas de divulgação e conscientização realizar fiscalização quanto ao correto destino 
dos resíduos do esgotamento sanitário, a fim da preservação dos lençóis freáticos. 

 

Dessa forma, a Tabela 5.4 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-4. 

Tabela 5.4 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

SES-
4.1 

COMUNIDADE 
DPTO DE 

AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

SES-
4.2 

CORSAN 
MUNICÍPIO 
TUPARENDI 

- - C 

SES-
4.3 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

FISCAL 
SANITÁRIO 

- - C 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao município. 
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5.2.1 Projeto SES-5: Drenagem Vila de São Marcos 

O Quadro 5.6 mostra as ações referentes ao Projeto de Drenagem para a Vila de São 

Marcos. 

Quadro 5.6 - Ações referentes ao Projeto SES-5. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
5.1 

Realizar levantamento do número de domicílios que apresentam problemas de infiltração 
na Vila de São Marcos 

Realizar o cadastramento dos domicílios. 

SES-
5.2 

Realizar estudo técnico ambiental para avaliar as causas e propor soluções 

Conforme conhecimento da realidade, as casas estão construídas em áreas alagadiças e com 
solo raso, sendo as soluções para as edificações existentes a construção de canalização de 
esgoto clocal e a construção de fossa sanitária comunitária numa área que apresente as 
condições técnicas mínimas de execução.  Sugerimos um estudo técnico a ser realizado por 
técnicos da área.  

 

Dessa forma, a Tabela 5.5 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-5. 

Tabela 5.5 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SES-
5.1 

ACS/COMUNIDADE 
DE SÃO MARCOS 

DPTO DE 
AGRICULTURA 

E MEIO 
AMBIENTE 

- - E 

SES-
5.2 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE  

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 

CFE 
PROJETO 

COMUNIDADE/ 
MUNICÍPIO/ 

ESTADO/ 
UNIÃO 

C 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO 
CONFORME PROJETOS A SEREM 

EXECUTADOS.  
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5.2.1 Projeto SES-6: Sistema de tratamento individual para 

todos- zona urbana e rural 

O Quadro 5.7 mostra as ações referentes ao Projeto de implantação do Sistema de 

tratamento individual para todos, que abrange as zonas urbana e rural. 

Quadro 5.7 - Ações referentes ao Projeto SES-6. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
6.1 

Levantar o número de domicílios sem solução individual de tratamento de esgotos 
sanitários (fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro) e cadastramento das mesmas. 

Realizar levantamento do número de domicílios sem solução individual de tratamento de 
esgotos sanitários (fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro) e cadastramento das mesmas 
a fim de solucionar os problemas existentes. 

SES-
6.2 

Mapear pontos de destino irregular de esgotos sanitários. 

Levantar informações através dos Agentes Comunitários de Saúde dos pontos de destino 
irregular de esgoto sanitário e responsabilizar os proprietários para buscar a solução correta. 

SES-
6.3 

Elaborar manual com projeto padrão básico de fossa séptica, filtro anaeróbio e 
sumidouro a ser fornecido para construções domiciliares. 

Elaborar material com orientações para correto dimensionamento e localização da fossa séptica 
no lote prevendo e limpeza periódica da mesma e futura ligação à rede de coleta de esgotos 
sanitários a ser implantada na área urbana. 

SES-
6.4 

Elaborar projeto físico-financeiro de instalação de solução de tratamento individual 
composto por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, para as famílias de baixa 
renda. 

O dimensionamento do tanque séptico e unidades complementares de tratamento deve ser 
realizado segundo as orientações da norma técnica brasileira da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas: ABNT-NBR 7.229/93 e ABNT-NBR 13.969/97. Outra referência a ser 
consultada é a biblioteca virtual da FUNASA, mais especificamente o Programa de Melhorias 
Sanitárias – MSD no endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/web/guest/melhorias-
sanitarias-domiciliares. 

SES-
6.5 

Realizar a construção das soluções de tratamento individual as famílias de baixa renda 
que não possuem condições próprias de fazê-lo. 

Após elaborar o projeto e obter recursos financeiros, construir as soluções de tratamento 
individual,  

SES-
6.6 

Realizar ações de educação ambiental com a população beneficiada. 

Capacitar a população quanto ao correto funcionamento do sistema implantado, destacando a 
necessidade de limpeza periódica da fossa séptica e correto destino do lodo retirado. 
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Dessa forma, a Tabela 5.6 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-6. 

Tabela 5.6 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

SES-
6.1 

ACS 
DEPTO DE 

MEIO 
AMBIENTE 

- - E 

SES-
6.2 

ACS 
FISCAL 

SANITÁRIO 
- - E 

SES-
6.3 

DPTO DE MEIO 
AMBIENTE 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 
- - E 

SES-
6.4 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 
- - E 

SES-
6.5 

DPTO DE MEIO 
AMBIENTE  

SECRETARIA 
DE OBRAS  

A SER 
ESTIMADO 

RECURSOS 
FEDERAIS 

E 

SES-
6.6 

SETOR TÉCNICO 
DA SOT 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município. 

 

5.2.1 Projeto SES-7: Identificação e remediação dos pontos de 

contaminação 

O Quadro 5.8 mostra as ações referentes ao Projeto de Identificação e remediação dos 

pontos de contaminação. 

Quadro 5.8 - Ações referentes ao Projeto SES-7. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
7.1 

Realizar mapeamento dos poços de água desativados que são utilizados como 
sumidouro 

Avaliar se estes pontos que ainda estão sendo utilizados e, caso estejam, priorizar estes casos 
no Projeto SES-6. 
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Quadro 5.8 - Ações referentes ao Projeto SES-7. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
7.2 

Elaborar projeto de tamponamento para os poços identificados 

O projeto deve informar, de acordo com a SEMA, as profundidades dos preenchimentos com 
material inerte e com a pasta de cimento, quantificar o volume dos materiais a serem 
empregados e a justificativa para a vedação do poço. 

SES-
7.3 

Emitir à aprovação da SEMA o projeto.  

Destaca-se o fato de que o requerente deve ser o proprietário da terra, onde se localiza o poço, 
ou arrendatário. 

O site da SEMA (https://www.sema.rs.gov.br/outorga-de-aguas-subterraneas) apresenta o 
Termo de Referência para Tamponamento de Captações de Água Subterrânea, onde se 
encontram todas as especificações para a emissão da aprovação do projeto e para a obtenção 
da aprovação da obra. 

SES-
7.4 

Executar a obra de tamponamento 

Definir prazo para que aconteçam as obras de tamponamento conforme instruções.  

SES-
7.5 

Obtenção da Aprovação do Tamponamento com a SEMA 

Elaborar relatório descritivo detalhado de cada etapa do processo de tamponamento, além de 
documentação fotográfica detalhada de cada etapa do tamponamento e do local do poço 
tamponado após ser concluída a obra. 

SES-
7.6 

Realizar atividades de educação ambiental sobre o impacto da utilização de antigos 
poços como sumidouro 

Utilizar espaços de reuniões para tratar dos impactos ambientais referente a utilização de poços 
antigos como sumidouro e as ações que devem ser realizadas para a correta remediação.  

 

Dessa forma, a Tabela 5.7 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-7. 

Tabela 5.7 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SES-
7.1 

COMUNIDADE 
DPTO DE MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

SES-
7.2 

DPTO DE EMEIO 
AMBIENTE 

TÉCNICO 
CONTRATADO 

PELO 
PROPRIETÁRIO 

- - C 

SES-
7.3 

DPTO DE MEIO 
AMBIENTE 

PROPRIETÁRIO 
DA ÁREA 

- - C 

https://www.sema.rs.gov.br/outorga-de-aguas-subterraneas
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Tabela 5.7 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

SES-
7.4 

DPTO DE MEIO 
AMBIENTE 

PROPRIETÁRIO 
DA ÁREA 

- - C 

SES-
7.5 

DPTO DE MEIO 
AMBIENTE 

TÉCNICO 
CONTRATADO 

PELO 
PROPRIETÁRIO 

- - C 

SES-
7.6 

SECRETARIA DE 
SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

DPTO DE MEIO 
AMBIENTE 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município. 

 

5.1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Educação Ambiental. 

 

5.1.1 Projeto SES-8: Destino certo para o esgoto sanitário – 

zona urbana e rural 

O Quadro 5.9 mostra as ações referentes ao Projeto para promover o Destino certo para 

o esgoto sanitário, que abrange as zonas urbana e rural. 

Quadro 5.9 - Ações referentes ao Projeto SES-8. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
8.1 

Realizar ações de educação ambiental nas escolas, nos grupos de senhoras e programas 
que são atendidos pelo Município e pela Emater, sobre os problemas da falta de 
esgotamento sanitário para a saúde e maneiras de evitar contato. 

Elaborar agenda de educação ambiental que seja abordado com linguagem adequada para 
cada faixa etária o tema de esgotamento sanitário, as doenças e os impactos no meio ambiente 
e na qualidade das águas pela falta de tratamento e destino inadequado. 
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Quadro 5.9 - Ações referentes ao Projeto SES-8. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

SES-
8.2 

Realizar ações de educação ambiental com os servidores públicos responsáveis por 
autorizar e fiscalizar novas construções. 

Capacitar os servidores públicos diretamente envolvidos com a fiscalização sobre o correto 
dimensionamento, necessidade de manutenção periódica, e para novas residências, a correta 
localização do sistema individual no lote de forma a facilitar a manutenção e limpeza, e 
futuramente, realizar a ligação na rede de coleta de esgoto sanitário. 

SES-
8.3 

Realizar ações de educação ambiental e elaborar material de orientação para pedreiros 
e construtores civis que atuam no município. 

Realizar oficinas práticas para construção de soluções individuais de tratamento corretamente 
dimensionados e localizados no terreno, possibilitando a limpeza e futura ligação com a rede 
coletora pública, de forma a capacitar a mão de obra envolvida na execução de novas 
residências. 

SES-
8.4 

Realizar trabalho de parceria com o comércio instalado no sentido de verificar quando 
da compra de material o que será realizado e sugerir que sejam buscadas informações 
para o correto dimensionamento de fossas e sumidouros.    

Elaborar material com instrução referente o correto dimensionamento de fossas e sumidouros 
a ser distribuído a fim de socializar a informação.  

 

Dessa forma, a Tabela 5.8 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto SES-8. 

Tabela 5.8 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

SES-
8.1 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E 

EMATER 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

SES-
8.2 

SETOR TÉCNICO 
DA SOT 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

SES-
8.3 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SETOR 
TÉCNICODA 

SOT 
- - E 

SES-
8.4 

SETOR TÉCNICO 
DA SOT  

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  
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6. PROGRAMAS EM LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Quadro 6.1 mostra de forma resumida os Programas voltados para a Limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos de e os Projetos que os compõe. 

Quadro 6.1 – Programas e Projetos em Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

PROGRAMAS PROJETOS 

Educação ambiental 
• RSD-1 - Destino certo para os resíduos sólidos 

• RSD-7 - Áreas de descarte irregular 

Descarte de resíduos 
especiais 

• RSD-2 - Campanha para recolhimento de vidros 

• RSD-4 - Logística reversa 

• RSD-5 - Descarte correto de resíduos de uso veterinário 

Coleta municipal eficiente 
• RSD-3 - Implantação de lixeiras 

• RSD-6 - Universalizando a coleta 

Limpeza Urbana • RSD-8 - Limpeza urbana no Distrito de Cerro Alto 

 

A seguir são listados os Programas, Projetos e Ações estabelecidos no Produto E - 

relacionados à vertente “Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos” para o município 

de Tuparendi. 

 

6.1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Educação ambiental. 
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6.1.1 Projeto RSD-1: Destino certo para os resíduos sólidos 

O Quadro 6.2 mostra as ações referentes ao Projeto para promover o destino certo para 

os resíduos sólidos. 

Quadro 6.2 - Ações referentes ao Projeto RSD-1. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
1.1 

Realizar campanha de educação ambiental promovendo a separação dos resíduos em 
recicláveis (secos), orgânicos (restos de comida) e rejeitos. 

Promover a conscientização da importância da participação da população na separação dos 
resíduos de forma correta no momento em que são gerados na fonte (residências) para 
viabilizar a reciclagem dos resíduos e da coleta seletiva. 

RSD-
1.2 

Incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos gerados nos domicílios. 

O município promoverá ações de informação e ensino das técnicas de compostagem. Serão 
realizadas oficinas, em parceria com a EMATER e a comunidade, para a construção de 
composteiras caseiras e os cuidados com a mesma.  

Será organizada cartilha que poderá ser utilizada como base para a construção das 
composteiras e demais materiais informativos. 

RSD-
1.3 

Realizar atividades objetivando a redução da geração de resíduos. 

Como tema principal será abordado os 3 R’s: 

Reduzir: eliminar ou reduzir ao máximo a geração de resíduos sólidos, por exemplo, comprar a 
granel, em sacolas de pano.  

Reutilizar: utilizar os bens de consumo tantas vezes quanto possível, para o uso a que se 
destinam originalmente ou para outros usos. 

Reciclar: processar os materiais descartados para que possam retornar ao ciclo produtivo como 
matérias-primas para as indústrias. 

RSD-
1.4 

Realizar campanhas de divulgação dos dias de coleta. 

Reforçar o cronograma da coleta seletiva com a elaboração de cartazes e de folhetos, com 
explicações detalhadas sobre as atividades. O material informativo (folhetos) será distribuído 
nos domicílios e disponibilizado em pontos de grande circulação da população. Os cartazes 
serão fixados em escolas, postos de saúde, centro de assistência social, associações 
comunitárias, templos religiosos, prefeitura, entre outros. 

 

Dessa forma, a Tabela 6.1 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-1. 
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Tabela 6.1 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

RSD-1.1 

ESCOLAS, IGREJAS, 
EMATER, 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E A 
COMUNIDADE 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-1.2 

ESCOLAS, IGREJAS, 
EMATER, 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E A 
COMUNIDADE 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-1.3 

ESCOLAS, IGREJAS, 
EMATER, 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E A 
COMUNIDADE 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-1.4 

ESCOLAS, IGREJAS, 
EMATER, 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E A 
COMUNIDADE 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao município. 

 

6.1.1 Projeto RSD-7: Áreas de descarte irregular 

O Quadro 6.3 mostra as ações referentes ao Projeto de Áreas de descarte irregular. 

Quadro 6.3 - Ações referentes ao Projeto RSD-7. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
7.1 

Realizar o mapeamento dos pontos de descarte irregular 

Classificar as áreas de descarte irregular: locais conhecidos pela Prefeitura com histórico de 
necessidades de limpeza; terrenos não murados, calçadas, vias e canteiros que contenham 
resíduos de origem, composição ou volume superiores aos resíduos domiciliares, quando 
equiparados; locais com volume excessivo de resíduos, que não seja possível realizar a 
remoção manual ou através de caçambas estacionárias. Além de identificar o tipo de resíduo 
descartado (construção e demolição, poda, resíduos domésticos,...) e a quantidade 
aproximada. 

RSD-
7.2 

Promover a limpeza e, se possível, a revitalização dos espaços. 

Promover a realização de mutirões de limpeza em parceria da população para a revitalização 
de espaços. 
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Quadro 6.3 - Ações referentes ao Projeto RSD-7. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

Identificar a propriedade das áreas, se públicas e ou particulares e se for o caso, promover a  
revitalização com o plantio de árvores para a formação de bosques, implantação de parquinho 
para as crianças com pneus inservíveis, bancos e floreiras 

RSD-
7.3 

Elaborar atividades de educação ambiental. 

Articular ações com outras secretarias, como Educação, Saúde a Emater e Escolas, visto que 
o problema dos resíduos ultrapassa as barreiras da organização territorial, chegando a afetar a 
qualidade de vida da população e o meio ambiente. 

RSD-
7.4 

Criar leis que possibilitem a penalização da ação do descarte irregular. 

Estabelecer procedimentos para penalização das ações que estejam em desacordo com as 
orientações por ela contidas. Estas penalidades devem ser postas em ação, afim de atingir os 
causadores dos problemas relativos ao descarte irregular.  

Também será estabelecido que todos os terrenos, com ou sem edificação, devem ser fechados 
e ter calçadas construídas, sob pena de tomada de medidas legais em caso de oferecer risco 
à população. 

RSD-
7.5 

Realizar vistorias periódica nos pontos identificados. 

Realizar vistorias com frequência a ser definida pela vigilância sanitária. 

 

Dessa forma, a Tabela 6.2 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-7. 

Tabela 6.2 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

RSD-
7.1 

ACS, COMUNIDADE 
SECRETARIA DE 

OBRAS E 
TRÂNSITO 

- - E 

RSD-
7.2 

ACS, COMUNIDADE 
SECRETARIA DE 

OBRAS E 
TRÂNSITO 

- - E 

RSD-
7.3 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, 

EMATER, ESCOLAS 

DEPARTAMENTO 
DE MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-
7.4 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO, 
SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO  

DEPARTAMENTO 
DE MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-
7.5 

DEPARTAMENTO 
DE MEIO 

AMBIENTE 

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

- - E 
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Tabela 6.2 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO  

 

 

6.2 PROGRAMA DE DESCARTE DE RESÍDUOS ESPECIAIS 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Descarte de resíduos 

especiais. 

 

6.2.1 Projeto RSD-2: Campanha para recolhimento de vidros 

O Quadro 6.4 mostra as ações referentes ao Projeto de Campanha para recolhimento 

de vidros. 

Quadro 6.4 - Ações referentes ao Projeto RSD-2. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
2.1 

Definir as etapas de captação, coleta e transporte e destino final dos vidros. 

Captação e armazenamento: Estabelecer pontos de recebimento de vidros (ecopontos), o vidro 
poderá ser acondicionado em sacos de ráfia, coletores de resíduos, tambores de 200 litros e 
outros, a fim de garantir a segurança dos coletores. 

A coleta e o transporte acontecerão pelo Município até o destino final; além do tempo de 
permanência e frequência da campanha considerando que, em geral, a indústria vidreira recebe 
volumes superiores a 4 toneladas (http://abividro.homolog.tmp.br/wp-
content/uploads/2019/01/Abividro-Guia-Reciclagem-do-Vidro.pdf), ou a mesma ser recebida 
pela Coopervida. 

RSD-
2.2 

Realizar campanhas de divulgação dos pontos de coleta e dos ecopontos. 

Organizar campanha de divulgação através da imprensa e pelas Agentes Comunitárias de 
Saúde dos pontos de coletas e da forma de acondicionamento.    

 

Dessa forma, a Tabela 6.3 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-2. 

http://abividro.homolog.tmp.br/wp-content/uploads/2019/01/Abividro-Guia-Reciclagem-do-Vidro.pdf
http://abividro.homolog.tmp.br/wp-content/uploads/2019/01/Abividro-Guia-Reciclagem-do-Vidro.pdf
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Tabela 6.3 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

RSD-2.1 

COMUNIDADE/ 
SECRETARIA DE 

OBRAS E 
TRÂNSITO 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-2.2 
ACS/SOT e 

COMUNIDADE 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao município. 

 

6.2.2 Projeto RSD-4: Logística reversa 

O Quadro 6.5 mostra as ações referentes ao Projeto de Logística reversa. 

Quadro 6.5 - Ações referentes ao Projeto RSD-4. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
4.3 

Buscar parceiros no comércio para recebimento e fomento à cadeia de logística reversa 
e a destinação adequada pelos consumidores. 

A logística reversa será implantada com o apoio do município através dos seguintes 
mecanismos previstos no Decreto nº 7.404/10 que regulamenta a PNRS: Acordos setoriais; 
Regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou Termos de compromisso.  

O município também irá estruturar medidas de incentivo fiscal, financeiro e creditício, observada 
as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar, nº 101/210), como forma 
de incentivo às empresas participantes. 

RSD-
4.4 

Realizar campanha informativa divulgando os tipos de resíduos especiais recebidos e 
local para entrega. 

Em parceria com o comércio local divulgar amplamente os tipos de resíduos especiais e os 
locais para a entrega dos mesmos.  

RSD-
4.5 

Fiscalizar os sistemas de armazenamento temporário, transporte e destinação final. 

Realizar vistorias permanentes no comércio. 

RSD-
4.6 

Intermediar a organização de parcerias entre unidades de recebimento e fabricantes. 

Buscar contato com os fabricantes e órgãos federais e estaduais, responsáveis pela 
implantação das cadeias de logística reversa, para destinação adequada dos resíduos 
recebidos. 

O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas 
Fluorescentes, de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista foi assinado no dia 27/11/2014 e 
teve seu extrato publicado no D.O.U de 12/03/2015. Seu objetivo é garantir que a destinação 
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Quadro 6.5 - Ações referentes ao Projeto RSD-4. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma ambientalmente adequada e em 
conformidade com a Lei Nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A “Reciclus” (http://www.reciclus.org.br/index.php?content=1) é uma associação sem fins 
lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas com o objetivo de 
promover o Sistema de Logística Reversa. 

 

Dessa forma, a Tabela 6.4 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-4. 

Tabela 6.4 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE DE 

EXECUÇÃO 

RSD-
4.3 

EMPRESAS/ACI, 
COMUNIDADE  

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - C 

RSD-
4.4 

EMPRESAS/ACI, 
COMUNIDADE  

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - C 

RSD-
4.5 

DPTO DO MEIO 
AMBIENTE 

FISCAL 
SANITÁRIO 

- - C 

RSD-
4.6 

EMPRESAS/ACI 
DPTO DE 

MEIO 
AMBIENTE 

- - C 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  

 

 

6.2.1 Projeto RSD-5: Descarte correto de resíduos de uso 

veterinário 

O Quadro 6.6 mostra as ações referentes ao Projeto de Descarte correto de resíduos 

de uso veterinário. 
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Quadro 6.6 - Ações referentes ao Projeto RSD-5. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
5.1 

Realizar reunião com proprietários rurais que produzem resíduos dos serviços de saúde 
animal. 

Através desta reunião espera-se poder identificar o tipo e quantidade de resíduos produzidos, 
a forma de acondicionamento e destinação final, além de sugestões para solucionar o problema 
da disposição final inadequada. 

RSD-
5.2 

Elaborar estudo de viabilidade para a destinação adequada. 

A partir das informações a serem levantadas, avaliar a possibilidade de encaminhar estes 
resíduos junto com os resíduos do serviço de saúde municipal, modificando o contrato com a 
empresa terceirizada e repassando o custo aos proprietários rurais. Ou o estudo de outra 
alternativa para a destinação adequada dos resíduos de saúde animal. Sugere-se a 
implantação de pontos de acondicionamento onde os proprietários deverão levar seus resíduos 
para a posterior coleta pela empresa terceirizada. 

RSD-
5.3 

Realizar atividades de educação ambiental sobre os cuidados com o acondicionamento 
e a forma correta de destinação final deste tipo de resíduos. 

Buscar parceria com instituições para atividades de educação ambiental sobre os cuidados com 
o acondicionamento e a forma correta de destinação final dos resíduos de saúde animal.  

RSD-
5.4 

Fiscalizar as propriedades rurais e os pontos de acondicionamento dos resíduos. 

Estabelecer responsável pela fiscalização e, se necessário, instituir em legislação multa para 
as propriedades que não estiverem fazendo da forma correta. 

 

Dessa forma, a Tabela 6.5 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-5. 

Tabela 6.5 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 

DE 
EXECUÇÃO 

RSD-
5.1 

PRODUTORES 
RURAIS/SECRETARIA DA 

AGRICULTURA/ 
INSPETORIA VETERINÁRIA 

E EMATER 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-
5.2 

SECRETARIA DA SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE  
- - E 

RSD-
5.3 

INSTITUIÇÕES DO RAMO 
VETERINÁRIO/INSPETORIA 

VETERINÁRIA 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 
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Tabela 6.5 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 

DE 
EXECUÇÃO 

RSD-
5.4 

SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E DE MEIO 
AMBIENTE/ SECRETÁRIA 

DA SAÚDE  

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  

 

 

6.3 PROGRAMA DE COLETA MUNICIPAL EFICIENTE 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Coleta Municipal Eficiente. 

 

6.3.1 Projeto RSD-3: Implantação de lixeiras 

O Quadro 6.7 mostra as ações referentes ao Projeto de Implantação de lixeiras. 

Quadro 6.7 - Ações referentes ao Projeto RSD-3. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
3.1 

Incentivar a implantação de lixeiras nas residências e no comércio e a separação correta 
do lixo. 

Dar continuidade a campanha de implantação de lixeiras nas residências e no comércio e 
observar a separação correta dos resíduos.  

RSD-
3.2 

Elaboração do projeto da instalação das lixeiras. 

Dar continuidade a divulgação de modelos de lixeiras a serem empregados em espaços 
públicos da zona urbana de forma a favorecer a coleta e evitar a dispersão de lixo. Deve ser 
vazada prevendo evitar o acúmulo de água da chuva e líquidos, evitando mau cheiro e pontos 
de proliferação de insetos e evitar o acesso de animais domésticos e silvestres.  

RSD-
3.3 

Implantação de lixeiras. 

Dar sequência ao estímulo de parceria entre moradores e o comércio para aquisição das 
lixeiras. As lixeiras serão implantadas com investimentos dos moradores, podendo ser 
conjuntas com moradores vizinhos, estabelecendo um prazo de 12 (doze) meses do 
lançamento do presente Plano para a efetivação da implantação das lixeiras. 
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Quadro 6.7 - Ações referentes ao Projeto RSD-3. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
3.4 

Realizar atividades de educação ambiental e incentivo a instalação das lixeiras 
individuais. 

Por ocasião da realização das atividades de educação ambiental informar a melhor forma de 
conservação das lixeiras e da importância de colocar os resíduos apenas nos dias de coleta.  

 

Dessa forma, a Tabela 6.6 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-3. 

Tabela 6.6 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

RSD-3.1 
COMUNIDADE E 

COMÉRCIO 
ESTABELECIDO 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-3.2 
COMUNIDADE E 

COMÉRCIO 
ESTABELECIDO 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-3.3 
COMUNIDADE E 

COMÉRCIO 
ESTABELECIDO 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

RSD-3.4 
COMUNIDADE E 

COMÉRCIO 
ESTABELECIDO 

DPTO DE 
MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  

 

 

6.3.2 Projeto RSD-6: Universalizando a coleta 

O Quadro 6.8 mostra as ações referentes ao Projeto de Universalização da coleta. 
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Quadro 6.8 - Ações referentes ao Projeto RSD-6. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
6.1 

Divulgar o calendário da coleta seletiva de materiais recicláveis, e suas rotas. 

Usar formas diversas de comunicação para melhor divulgar os dias de coleta dos resíduos 
domésticos recicláveis gerados no município.  

Sugere-se estabelecer que na zona rural, a coleta seja realizada a cada trinta dias, nos pontos 
de entrega voluntária definidos pela Prefeitura em parceria com as comunidades. 

RSD-
6.2 

Elaborar projeto de implantação dos PEV’s de resíduos recicláveis no interior. 

Estabelecer locais de ponto de entrega voluntária, avaliando pontos estratégicos para a 
organização dos pontos de entrega voluntária (PEV’s) ao longo da rota, juntamente com os 
Presidentes das Comunidades e estabelecer os dias e a frequência da coleta. Além de definir o 
tipo de estrutura que será utilizada e qual será a sua capacidade. 

RSD-
6.3 

Responsável pela coleta seletiva no interior. 

O município será o responsável pela coleta seletiva no interior. A forma de coleta na zona rural 
será através dos pontos de entrega voluntária (PEV) . 

RSD-
6.4 

Elaborar plano de contingência quando ocorrer falha na programação da coleta. 

Em caso de falha nas coletas nos dias programados, as mesmas acontecerão na semana 
seguinte no dia da semana programado. 

RSD-
6.5 

Realizar campanha de divulgação do calendário da coleta seletiva e da forma de utilização 
e conservação dos PEV’s. 

Antes de iniciar o processo da coleta seletiva a comunidade será comunicada através dos meios 
de comunicação, rádio, facebook, site da Prefeitura, e pelos próprios agentes de saúde que 
habitualmente visitam as residências do município. Também poderão ser aproveitadas reuniões, 
oficinas e palestras nas escolas e nas localidades. 

RSD-
6.7 

Implantação dos projetos de PEV’se coleta seletiva. 

A implantação do projeto consiste na instalação do tipo de estrutura para os PEV’s, para 
estabelecer a implantação da coleta seletiva. 

RSD-
6.8 

Acompanhamento inicial dos PEV’s, por meio do engajamento de equipes de voluntários. 

Serão organizados grupos de voluntários nas localidades rurais que realizarão o 
acompanhamento e servirão para cuidar e orientar o uso dos PEV’s, evitando danos e 
melhorando a qualidade da separação dos recicláveis. Esta ação não precisa ser realizada de 
forma contínua, porém, recomenda-se que ocorra periodicamente. 

RSD-
6.9 

Controle e fiscalização. 

Após a implementação devem ser feitas vistorias nos PEV’s e avaliações periódicas para a 
verificação do cumprimento das rotas estabelecidas. 

Será uma consulta periódica à população, mediante questionários preenchidos pelos usuários, 
que possibilitará avaliar o padrão dos serviços e estruturas existentes, bem como sua opinião 
sobre a validade e eficiência do processo. 

 

Dessa forma, a Tabela 6.7 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-6. 
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Tabela 6.7 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

RSD-6.1 
COMUNIDADES 
DO INTERIOR E 

ACS 

DPTO DO MEIO 
AMBIENTE E 

SECRETARIA DE 
OBRAS  

- - E 

RSD-6.2 
COMUNIDADES 
DO INTERIOR 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE - 

- - E 

RSD-6.3 
COMUNIDADES 
DO INTERIOR 

SECRETARIA DE 
OBRAS 

- - E 

RSD-6.4 
COMUNIDADES 
DO INTERIOR 

SECRETARIA DE 
OBRAS 

- - E 

RSD-6.5 
ACS, RÁDIOS, 

FACEBOOK, SITE 
DO MUNICÍPIO 

ASSESSORIA DE 
IMPRENSA 

- - E 

RSD-6.7 
COMUNIDADES 
DO INTERIOR 

COMUNIDADES 
DO INTERIOR/ 

SECRETARIA DE 
OBRAS 

- - E 

RSD-6.8 
SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E 

DE MEIO  

COMUNIDADES 
DO INTERIOR 

- - E 

RSD-6.9 
SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E 

DE MEIO  

COMUNIDADES 
DO INTERIOR 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município. 

 

6.1 PROGRAMADE LIMPEZA URBANA 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa de Limpeza urbana. 

 

6.1.1 Projeto RSD-8: Limpeza urbana no Distrito de Cerro Alto 

O Quadro 6.9 mostra as ações referentes ao Projeto de Limpeza urbana no Distrito de 

Cerro Alto. 
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Quadro 6.9 - Ações referentes ao Projeto RSD-8. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

RSD-
8.1 

Realizar o levantamento das ruas do Distrito de Cerro Alto a serem atendidas e dos 
serviços a serem realizados. 

Fazer levantamento das ruas a serem limpadas e dos locais que apresentam a necessidade 
de poda de árvores em vias públicas e manutenção de praças e espaços públicos e pontos de 
acumulação de resíduos. 

RSD-
8.2 

Estabelecer itinerário dos serviços de varrição 

Para melhor organização dos serviços estabelecer um itinerário de serviços mensal na 
comunidade. 

RSD-
8.3 

Estabelecer frequência de capina, corte de grama, poda de árvores em vias públicas e 
manutenção de praças e espaços públicos 

Após estabelecer a frequência, montar cronograma em conjunto com o da sede do município.  

RSD-
8.4 

Implantação dos cronogramas de limpeza pública 

Implantação do planejamento realizado nas ações gerais a serem realizadas na limpeza 
pública. 

RSD-
8.5 

Definição de responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços 

Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pelo Diretor do Departamento de Trânsito e 
Urbanismo para a efetiva execução.   

 

Dessa forma, a Tabela 6.8 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto RSD-8. 

Tabela 6.8 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

RSD-8.1 
ACS/ 

COMUNIDADE  

SECRETARIA DE 
OBRAS E 

TRÂNSITO 
- - E 

RSD-8.2 COMUNIDADE 
SECRETARIA DE 

OBRAS E 
TRÂNSITO 

- - E 

RSD-8.3 COMUNIDADE 
SECRETARIA DE 

OBRAS E 
TRÂNSITO 

- - E 

RSD-8.4 COMUNIDADE 
SECRETARIA DE 

OBRAS 
- - E 
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Tabela 6.8 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

RSD-8.5 
SECRETÁRIO DE 

OBRAS E 
TRÂNSITO  

DIRETOR DO 
DPTO DE 

TRÂNSITO E 
URBANISMO 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao município.  
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7. PROGRAMAS EM DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

O Quadro 7.1 mostra de forma resumida os Programas voltados para a Drenagem 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais de  e os Projetos que os compõe. 

Quadro 7.1 – Programas e Projetos em drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

PROGRAMAS PROJETOS 

Caminho das 
Águas 

• DRE-1 - Projetos em Loteamentos 

• DRE-2 - Reaproveitamento de água da chuva 

• DRE-3 - Implantação de rede de drenagem no trecho da ERS 344 
até a Avenida Tucunduva 

• DRE-4 - Melhoria no sistema de drenagem da zona urbana 

• DRE-5 - Melhoria no sistema de drenagem da zona rural 

• DRE-6 - Manutenção adequada para a zona rural 

Educação 
Ambiental 

• DRE-7 - Conscientização sobre a utilização da área destinada as 
estradas vicinais e o terraceamento nas lavouras 

 

A seguir são listados os Programas, Projetos e Ações estabelecidos no Produto E - 

relacionados à vertente “Drenagem e Manejo de Águas pluviais” para o município de 

Tuparendi. 

 

7.1 PROGRAMA CAMINHO DAS ÁGUAS 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa Caminho das águas. 

7.1.1 Projeto DRE-1: Projetos em Loteamentos 

O Quadro 7.2 mostra as ações referentes aos Projetos em Loteamentos. 
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Quadro 7.2 - Ações referentes ao Projeto DRE-1. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DRE-
1.1 

Estabelecer, através de legislação municipal, a necessidade de estudo do impacto pluvial 
quando da aprovação de novos loteamentos. 

Alterar a legislação municipal para atender as normas e melhorar a compreensão na sua 
execução.    

DRE-
1.2 

Definir diretrizes para dispositivos de controle da água pluvial na fonte e área mínima de 
infiltração nos lotes particulares. 

Incentivar, definir diretrizes e projetos básicos para implementação de dispositivos de controle 
do escoamento da água pluvial na fonte. 

DRE-
1.3 

Realizar planejamento técnico da drenagem das sub bacias que compõe a área urbana. 

Realizar estudo hidrológico por sub bacia, abrangendo a área urbana do município, de forma a 
estimar o volume a ser transportado em eventos de chuva com tempo de retorno adequado para 
micro e macrodrenagem. A partir do resultado do estudo, realizar zoneamento do município 
prevendo o diâmetro mínimo a ser implantado em cada zona do município. 

 

Dessa forma, a Tabela 7.1 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DRE-1. 

Tabela 7.1 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DRE-
1.1 

SECRETARIAS DE 
ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E 

FAZENDA  

SETOR 
TÉCNICO 

SOT 
- - E 

DRE-
1.2 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SETOR 
TÉCNICO 

SOT 
- - E 

DRE-
1.3 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SETOR 
TÉCNICO 

SOUT 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  
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7.1.1 Projeto DRE-2: Reaproveitamento de água da chuva 

O Quadro 7.3 mostra as ações referentes ao Projeto de Reaproveitamento de água da 

chuva. 

Quadro 7.3 - Ações referentes ao Projeto DRE-2. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DRE-
2.1 

Realizar estudo da viabilidade do aproveitamento da água da chuva no município 

Incentivar a população a buscar formas de aproveitamento da água da chuva para a utilização 
em situações onde as mesmas possam ser permitidas.    

DRE-
2.2 

Definição do público-alvo. 

Seleção das comunidades e famílias beneficiadas. 

DRE-
2.3 

Idealização de um projeto de captação e reservação padrão da água da chuva para uso 
em atividades que não demanda água potável 

A prefeitura fará a seleção do modelo e do volume da cisterna a ser utilizado. Serão criados 
projetos ou adequar projetos já existentes para cisternas de baixo custo ou projetos para 
reutilização da água em descargas sanitárias, por exemplo. Também serão realizados projetos 
de implementação onde deverá conter: o projeto executivo, memorial descritivo e o projeto 
orçamentário. 

DRE-
2.4 

Definição do plano de execução com responsabilidades. 

A prefeitura, quando dispuser de recursos financeiros próprio, ou de programas que forneçam 
recursos não-onerosos (estadual ou federal), disponibilizará as cisternas e os assessórios 
necessários para instalação.  

A instalação será realizada pelos moradores beneficiados (mutirão) os quais deverão ser 
instruídos e acompanhados por técnicos conforme plano de execução. 

DRE-
2.5 

Oficinas de mobilização social e capacitação para incentivo a reutilização da água da 
chuva. 

Serão realizadas oficinas de mobilização e capacitação para os moradores beneficiados com a 
finalidade de apresentar e explicar a importância do projeto, e capacitá-los para participar dos 
mutirões de instalação, e também sobre a utilização e manutenção do sistema de captação e 
armazenamento de água de chuva. 

DRE-
2.6 

Implantar sistema de utilização de água da chuva para fins não potáveis 

Buscar recursos para implementação do projeto. 

DRE-
2.7 

Desenvolver anualmente ações de educação ambiental nas escolas do município com o 
intuito de incentivar a reutilização de águas pluviais. 

Em parceria com a Emater e Escolas a Prefeitura desenvolverá sistematicamente ações visando 
incentivar a reutilização das águas pluviais como forma de conservação dos recursos hídricos. 
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Quadro 7.3 - Ações referentes ao Projeto DRE-2. 

DRE-
2.8 

Prever formas de desconto nos impostos dos domicílios que comprovarem a previsão do 
aproveitamento em seu projeto 

A Secretaria de Obras através do setor de Engenharia encaminhará comunicação ao setor do 
cadastro imobiliário, base tributária para o IPTU dos imóveis que comprovem a existência do 
aproveitamento de água no mesmo, a fim de enquadrar no desconto previsto em Lei.    

 

Dessa forma, a Tabela 7.2 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DRE-2. 

Tabela 7.2 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

DRE-
2.1 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE/ 

EMATER 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

- - E 

DRE-
2.2 

SECRETARIA DA 
SAÚDE E 

ASSISTENCIA 
SOCIAL 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 

MEIO 
AMBIENTE/ 

EMATER  

- - E 

DRE-
2.3 

SECRETARIA DA 
SAÚDE E 

ASSISTENCIA 
SOCIAL e 

DEPARTAMENTO 
DO MEIO 

AMBIENTE 

SETOR 
TÉCNICO SOT  

- - E 

DRE-
2.4 

MUNICÍPIO/ 
FUNASA  

BENEFICIÁRIOS 
CONFORME 
PROJETO 

MUNICÍPIO/ 
FEDERAL 

E 

DRE-
2.5 

SECRETARIA DA 
SAÚDE/ EMATER 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

DRE-
2.6 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

CONFORME 
PROJETO 

MUNICÍPIO/ 
FEDERAL  

C 

DRE-
2.7 

EMATER/ 
ESCOLAS 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

EDRE-
2.8 

DPTO DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Conforme projetos a serem desenvolvidos  
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7.1.1 Projeto DRE-3: Implantação de rede de drenagem no 

trecho da ERS 344 até a avenida Tucunduva 

O Quadro 7.4 mostra as ações referentes ao Projeto para a Implantação de rede de 

drenagem no trecho da ERS 344 até a avenida Tucunduva. 

Quadro 7.4 - Ações referentes ao Projeto DRE-3. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DRE-
3.1 

Elaboração do projeto do sistema de drenagem. 

A Prefeitura através de seu Setor Técnico de Engenharia irá desenvolver projeto do sistema de 
drenagem (para o trecho da ERS 344 até a Avenida Tucunduva) para aumento do 
dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem. O projeto será desenvolvido em duas 
etapas. 

DRE-
3.2 

Obtenção de recursos financeiros para a segunda etapa. 

Serão utilizados recursos financeiros do orçamento municipal destinados para a primeira etapa 
e para a segunda serão buscados recursos oriundos de programas (estadual ou federal). 

DRE-
3.3 

Contratação de empresa. 

Após aprovado o projeto executivo do sistema de drenagem e obtido recursos financeiros para 
execução da obra, a Prefeitura contratará através de processo de licitação uma empresa para 
executar a obra de construção do sistema de drenagem. 

DRE-
3.4 

Aprovação da obra. 

A obra será dada como concluída após a entrega, por parte da empresa contratada, de 
documentos como projeto “as built” (físico e digital) e ART, e aprovação da obra por parte da 
Prefeitura. 

 

Dessa forma, a Tabela 7.3 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DRE-3. 

Tabela 7.3 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

DRE-
3.1 

MUNICÍPIO/ 
UNIÃO 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

R$ 
260.000,00 

MUNICÍPIO/ 
UNIÃO 

E 

DRE-
3.2 

ESTADUAL/ 
FEDERAL 

SETOR 
TÉCNICO SOT  

Conforme  
projeto a ser 
elaborado.   

ESTADO/ 
UNIÃO 

C 
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Tabela 7.3 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

DRE-
3.3 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

- - C 

DRE-
3.4 

EMPRESA 
CONTRATADA 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

- - C 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO 
R$ 260.000,00 para a primeira etapa e a segunda 

a ser orçada conforme projeto a ser elaborado.  

 

7.1.1 Projeto DRE-4: Melhoria no sistema de drenagem da 

zona urbana 

O Quadro 7.5 mostra as ações referentes ao Projeto de Melhoria no sistema de 

drenagem da zona urbana. 

Quadro 7.5 - Ações referentes ao Projeto DRE-4. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DRE-
4.1 

Fazer um levantamento dos bueiros que apresentam problemas através de mapa de 
localização. 

Mapear através de observação os bueiros que apresentam problemas através de mapa de 
localização a fim de corrigir as falhas existentes. 

DRE-
4.2 

Realizar projeto executivo e financeiro das adequações necessárias 

Através do setor técnico do município realizar projeto executivo, ou propor formas de corrigir as 
falhas existentes e se necessário buscar recursos financeiros para as adequações necessárias. 

DRE-
4.3 

Executar projeto 

A partir do projeto elaborado, buscar recursos para a execução. 

DRE-
4.4 

Prever orçamento necessário para garantir a conservação dos bueiros e suas adequações 
técnicas, garantindo seu funcionamento efetivo na função do escoamento das águas. 

Anualmente prever recursos orçamentários do Município para garantir a conservação dos 
bueiros e suas adequações, a fim de garantir o efetivo escoamento das águas.  

 

Dessa forma, a Tabela 7.4 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DRE-4. 
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Tabela 7.4 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

DRE-
4.1 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

SECRETARIA 
DE OBRAS 

- - E 

DRE-
4.2 

ESTADO/ 
UNIÃO 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

CONFORME 
PROJETO 

ESTADO/UNIÃO E 

DRE-
4.3 

ESTADO/ 
UNIÃO 

SECRETARIA 
DE OBRAS 

CONFORME 
PROJETO 

ESTADO/UNIÃO C 

DRE-
4.4 

SECRETARIA 
DA FAZENDA 

SECRETARIA 
DE OBRAS 

A SER 
ESTIMADO 

MUNICÍPIO E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Conforme levantamento da necessidade.  

 

7.1.1 Projeto DRE-5: Melhoria no sistema de drenagem da 

zona rural 

O Quadro 7.6 mostra as ações referentes ao Projeto de Melhoria no sistema de 

drenagem da zona rural. 

Quadro 7.6 - Ações referentes ao Projeto DRE-5. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DRE-
5.1 

Realizar levantamento dos locais na zona rural que necessitam de implantação de 
tubulação 

Através do setor de obras da Prefeitura fazer levantamento dos locais da zona rural que 
necessitam de implantação de tubulação para o escoamento das águas.   

DRE-
5.2 

Identificar a quantidade e diâmetro da tubulação a ser usada 

Observar a necessidade de capacidade da tubulação a fim de um eficiente escoamento.   

DRE-
5.3 

Prever orçamento e elaboração de projetos para aquisição e recursos nas diferentes 
esferas para garantir infraestrutura básica nas vias rurais. 

Prever recursos orçamentários municipais e projetos para garantir recursos da esfera  federal. 

 

Dessa forma, a Tabela 7.5 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DRE-5. 
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Tabela 7.5 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

DRE-
5.1 

SECRETARIA 
DE OBRAS 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 

CONFORME 
NECESSIDADE 

ESTADO/ 
UNIÃO 

E 

DRE-
5.2 

SECRETARIA 
DE OBRAS 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 

CONFORME 
NECESSIDADE 

ESTADO/ 
UNIÃO 

E 

DRE-
5.3 

ESTADO/ 
UNIÃO 

SECRETARIA 
DA FAZENDA 

CONFORME 
NECESSIDADE 

ESTADO/ 
UNIÃO 

E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Conforme levantamento da necessidade.  

 

7.1.1 Projeto DRE-6: Manutenção adequada para a zona rural 

O Quadro 7.7 mostra as ações referentes ao Projeto de Manutenção adequada para a 

zona rural. 

Quadro 7.7 - Ações referentes ao Projeto DRE-6. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DRE-
6.1  

Elaborar cronograma de vistoria e manutenção das sarjetas da zona rural 

Será elaborado pelo Departamento responsável da área um plano de manutenção, no qual 
deverá ser apresentado: o mapeamento e identificação dos locais nos quais haverá intervenção 
(tubulações, bueiros, canais, arroios, entre outros); o cronograma de manutenção onde deverá 
ser informado os locais, a frequência e intervalos em que ocorrerão as intervenções; os materiais 
e equipamentos necessários; o custo para execução do serviço e; o destino final dos resíduos 
coletados nas limpezas. Para facilitar sua implantação será desenvolvido gradativamente. 

DRE-
6.2  

Capacitar equipe técnica especializada para realização de obras e manutenções nas 
infraestruturas da zona rural 

Proporcionar treinamento e cursos de aperfeiçoamento para os operadores conhecerem melhor 
as máquinas e poderem aproveitar todo o potencial das mesmas. 

Um trabalho de diplomação realizado na UFRGS, apresenta um manual de manutenção 
(https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/78281/000897119.pdf?sequence=1) que 
poderá servir como base para o material de capacitação. 

DRE-
6.3 

Plano de Contingência para episódios de chuvas intensas. 

Observar as ações previstas no Plano de Contingência para episódios de chuvas intensas, 
conforme instruções do órgão Municipal de Defesa Civil. 

DRE-
6.4 

Deliberar e implantar as ações de emergências previstas no Plano de Contingência. 

Aplicar o Plano de Ação em caso de evento adverso conforme prevê o Plano de Contingência e 
organizar previamente ações e previsão material para casos de emergência.  

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/78281/000897119.pdf?sequence=1


TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 
 

63 
 

Dessa forma, a Tabela 7.6 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DRE-6. 

Tabela 7.6 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL 

PELA EXECUÇÃO  
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DRE-
6.1 

SECRETARIA DE 
OBRAS 

SETOR 
TÉCNICO DA 

SOT 
- - E 

DRE-
6.2 

INSTITUIÇÕES E 
OU EMPRESAS 

PARA 
ASSESSORIA 

TÉCNICAS 

SECRETARIA 
DE OBRAS 

A SER 
ESTIMADO 

MUNICÍPIO E 

DRE-
6.3 

SECRETARIA DE 
OBRAS 

ÓRGÃO 
MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL 

CONFORME 
PLANO 

MUNICÍPIO E 

DRE-
6.4 

SECRETARIA DE 
OBRAS 

ÓRGÃO 
MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL 

CONFORME 
PLANO 

MUNICÍPIO E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Conforme estimativas das ações. 

 

 

7.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa Caminho das águas. 

7.2.1 Projeto DRE-7: Conscientização sobre a utilização da 

área destinada as estradas vicinais e o terraceamento nas 

lavouras 

O Quadro 7.8 mostra as ações referentes ao Projeto de Conscientização sobre a 

utilização da área destinada as estradas vicinais e o terraceamento nas lavouras. 
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Quadro 7.8 - Ações referentes ao Projeto DRE-7. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DRE-
7.1 

Elaborar material de divulgação e capacitação a ser utilizado 

Focar nos benefícios do terraceamento do solo como, por exemplo, ajudar a evitar erosão, reter 
água no solo e manter a terra fértil e ajudar a conservação das estradas vicinais. Serão utilizados 
como referência os materiais disponibilizados pela EMBRAPA 
(https://www.embrapa.br/documents/10180/13599347/ID01.pdf e 
https://www.sna.agr.br/embrapa-ensina-5-passos-para-realizar-terraceamento-com-trator-e-
arado/). A respeito da faixa de domínio de estradas municipais, destacar conceitos, legislações 
existentes e utilizações permitidas. 

Serão elaborados cartazes e panfletos para a divulgação dispersa e apostilas com conteúdo 
mais específico (dimensionamento e execução do terraceamento) para as oficinas de 
capacitação.  

DRE-
7.2 

Avaliar formas de auxílio a pequenos proprietários na elaboração dos projetos e na 
execução do terraceamento do solo. 

A administração municipal prestará auxílio através dos engenheiros durante o dimensionamento 
dos terraços e/ou com o empréstimo de máquinas, material e equipamentos. 

DRE-
7.3 

Oficinas de capacitação para incentivo do terraceamento e sobre a utilização da área 
destinada as estradas vicinais. 

Serão realizadas oficinas de mobilização e capacitação para os proprietários rurais com a 
finalidade de apresentar e explicar a importância do projeto, e capacitá-los para elaborar o 
terraceamento do solo em suas propriedades. Será utilizada uma propriedade “modelo” onde 
serão aplicados os passos para realizar terraceamento com trator e arado. 

Nas oficinas também será abordada a falta observação pelos produtores da área de domínio do 
município nas estradas vicinais. 

DRE-
7.4 

Realizar campanhas de divulgação 

Através dos espaços de divulgação em rádio, jornal, site da Prefeitura, reuniões realizar 
campanhas para divulgação da importância dos projetos de terraceamento do solo. 

 

Dessa forma, a Tabela 7.7 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DRE-7. 

Tabela 7.7 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

DRE-
7.1 

EMATER/ 
SECRETARIA 

DA 
AGRICULTURA 

DEPTO DE 
AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

DRE-
7.2 

EMATER/ 
SECRETARIA 

DA 
AGRICULTURA 

DEPTO DE 
AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 
- - E 

https://www.embrapa.br/documents/10180/13599347/ID01.pdf
https://www.sna.agr.br/embrapa-ensina-5-passos-para-realizar-terraceamento-com-trator-e-arado/
https://www.sna.agr.br/embrapa-ensina-5-passos-para-realizar-terraceamento-com-trator-e-arado/
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Tabela 7.7 - Plano de Trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

DRE-
7.3 

EMATER/ 
SECRETARIA 

DA 
AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE/ 
SECRETARIA DE OBRAS 

- - E 

DRE-
7.4 

EMATER/ 
SECRETARIA 

DA 
AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE/SECRETARIA 
DE OBRAS 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais para o Município. 
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8. PROGRAMAS EM DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

O Quadro 8.1 mostra de forma resumida os Programas voltados para o 

Desenvolvimento Institucional e os Projetos que os compõe. 

Quadro 8.1 – Programas e Projetos em drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

PROGRAMAS PROJETOS 

Programa gestão do 
saneamento 

• DIN-1 Regulamentação e implantação do modelo de gestão e 
prestação do serviço de abastecimento de água na zona rural. 

• DIN-2 Regulamentação do sistema de coleta, tratamento e 
disposição ambientalmente adequada do esgoto sanitário a 
ser implantado na zona urbana. 

• DIN-3 Regulamentação do sistema de tratamento e disposição 
individual ambientalmente adequado de esgoto sanitário a ser 
implantado na zona rural. 

• DIN-3 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manual de 
drenagem. 

 

A seguir são listados os Programas, Projetos e Ações estabelecidos no Produto E - 

relacionados à vertente “Desenvolvimento Institucional” para o município de Tuparendi. 

 

8.1 PROGRAMA GESTÃO DO SANEAMENTO 

Seguem os Projetos e ações referentes ao Programa Gestão do saneamento. 

8.1.1 Projeto DIN-1: Conselho Gestor de Saneamento Básico 

O Quadro 8.2 mostra as ações referentes ao Projeto para a criação do Conselho Gestor 

de Saneamento Básico. 
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Quadro 8.2 - Ações referentes ao Projeto DIN-1. 
Cód. 
Ação 

Descrição 

DIN-
1.1 

Definir comissão responsável (secretários, assessoria jurídica e técnicos) pela 
estruturação do Conselho Gestor de Saneamento Básico. 

A gestão, a planificação, organização e execução da Política Municipal de Saneamento Básico 
são de responsabilidade do Poder Executivo conjuntamente com os Conselhos Municipais. A 
Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, através do Departamento de Agricultura 
e Meio Ambiente com suas atribuições regulamentadas, contará com apoio das demais 
Secretarias do Poder Executivo Municipal para prestar os serviços de organização e apoio para 
o abastecimento de água e da correta disposição do esgoto sanitário na zona urbana e rural, 
como também fiscalizá-los, assim como os de drenagem e manejo de águas pluviais e a gestão 
de serviços de coleta e limpeza urbana e dos serviços de resíduos sólidos. 

DIN-
1.2 

Enviar para avaliação da Câmara Legislativa o Projeto de Lei Municipal criando, indicando 
a organização e normas, instâncias e entidades representadas no Conselho Gestor de 
Saneamento Básico do Município. 

Conforme Artigo 13 da Seção II da Minuta do Projeto de Lei do PMSB que institui a Política 
Municipal de Saneamento Básico será criado o Conselho Gestor de Saneamento. 

DIN-
1.4 

Nomear os membros designados através de Portaria Municipal. 

Oficializar os representantes indicados e designados pelos órgãos que compõe o conselho 
através de Portaria Municipal. 

DIN-
1.5 

Mobilizar entidades e atores que irão compor o conselho. 

Capacitar as entidades e atores, ou Conselho Municipal que irá incorporar as competências do 
Conselho Gestor de Saneamento Básico, sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, 
Plano Municipal de Saneamento Básico e competências deste conselho. 

DIN-
1.6 

Elaborar e aprovar Regimento Interno. 

Após nomeação por Portaria Municipal, na primeira reunião do Conselho deverá ser elaborado e 
aprovado o regimento interno. 

 

Dessa forma, a Tabela 8.1 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DIN-1. 

Tabela 8.1 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DIN-
1.1 

CONSELHOS 
MUNICIPAIS/ 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS/ 
ASSESSORIA 

JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 

- - E 

DIN-
1.2 

CÂMARA DE 
VEREADORES 

SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

- - E 
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Tabela 8.1 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DIN-
1.4 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

- - E 

DIN-
1.5 

COMITÊ DE 
COORDENAÇÃO E 

COMITÊ 
EXECUTIVO DO 

PMSB 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 
E SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

- - E 

DIN-
1.6 

CONSELHO 
GESTOR DE 

SANEAMENTO 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 
E SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais do Município.   

 

8.1.2 Projeto DIN-2: Sistema de Informações 

O Quadro 8.3 mostra as ações referentes ao Projeto para promover a implantação do 

Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico. 

Quadro 8.3 - Ações referentes ao Projeto DIN-2. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DIN-
2.1 

Definir equipe de coordenação ou secretaria responsável pelo Sistema de Informações de 
Saneamento Básico. 

Coordenação pelo Departamento de Meio Ambiente com apoio das demais Secretarias do Poder 
Executivo Municipal. 

DIN-
2.2 

Definir responsáveis pelo levantamento e preenchimento periódico das informações. 

Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, através do Departamento do Meio Ambiente será 
responsável pelo levantamento e preenchimento periódico das informações.   

DIN-
2.3 

Definir responsável por disponibilizar informações em meio digital. 

Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, através do Departamento de Agricultura e Meio 
Ambiente será responsável pelo levantamento e preenchimento periódico das informações. 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 
 

69 
 

Quadro 8.3 - Ações referentes ao Projeto DIN-2. 

DIN-
2.4 

Realizar campanhas de divulgação e consulta do Sistema de Informações do 
Saneamento Básico. 

Através do Conselho Gestor de Saneamento Básico realizar campanhas de divulgação do 
Sistema de Informações do Saneamento Básico no Município.  

DIN-
2.5 

Manter arquivo exclusivo de documentos e registros relacionados aos serviços em 
saneamento básico. 

Os documentos e registros relacionados aos serviços de saneamento básico serão arquivados 
junto ao Departamento do Meio Ambiente do Município.  

 

Dessa forma, a Tabela 8.2 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DIN-2. 

Tabela 8.2 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E GRAU 
DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DIN-
2.1 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE  
- - E 

DIN-
2.2 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE  
- - E 

DIN-
2.3 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE  
- - E 

DIN-
2.4 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS 

CONSELHO 
GESTOR DE 

SANEAMENTO 
BÁSICO 

- - E 

DIN-
2.5 

SETOR 
TÉCNICO SOT 

DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE 
- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  

 

8.1.3 Projeto DIN-3: Criação do Serviço Municipal de 

Saneamento (SEMUSA) 

O Quadro 8.3 mostra as ações referentes ao Projeto que pretende criar o Serviço 

Municipal de Saneamento (SEMUSA). 
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Quadro 8.4 - Ações referentes ao Projeto DIN-3. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DIN-
3.1 

Definir comissão responsável (secretários, assessoria jurídica e técnicos). 

Os secretários e técnicos municipais com relação direta ao tema e serviços de saneamento 
básico (Obras, Saúde, Agricultura, Educação. Administração e Planejamento) serão 
responsáveis para debate e definição de melhor forma de estruturação e locação do serviço na 
estrutura administrativa municipal. 

DIN-
3.2 

Definir as atribuições, responsabilidades e serviços a serem prestados. 

A comissão responsável deve elaborar relação das atribuições, responsabilidades e serviços que 
serão de responsabilidade do Serviço Municipal de Saneamento - SEMUSA. Não será necessária 
a criação de um setor específico. A estruturação visa organizar as ações de saneamento no 
âmbito municipal para melhoria da gestão dos serviços. A execução das atribuições e atividades 
podem permanecer sob responsabilidade dos servidores que atualmente desempenham as 
tarefas ou redistribuídas para melhor organização de acordo com a reestruturação adotada. 

DIN-
3.3 

Definir secretaria municipal a qual o serviço estará incorporado. 

Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, através do Departamento do Meio Ambiente será 
responsável pelo será responsável pela coordenação dos serviços a serem realizados, com apoio 
das demais Secretarias e Departamentos. 

DIN-
3.4 

Criar o Serviço Municipal de Saneamento – SEMUSA através de Decreto Municipal. 

Oficializar a criação através de Decreto Municipal, definindo neste a organização, competências, 
responsabilidades e serviços prestados à comunidade pelo SEMUSA. 

 

Dessa forma, a Tabela 8.3 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DIN-3. 

Tabela 8.3 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

DIN-
3.1 

SECRETÁRIOS 
MUNICIPAIS E 
ASSESSORIA 

JURÍDICA  

DEPARTAMENTO DE 
MEIO 

AMBIENTE/SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO 

- - E 

DIN-
3.2 

SECRETÁRIOS 
MUNICIPAIS E 
ASSESSORIA 

JURÍDICA  

DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE/ 
SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

- - E 

DIN-
3.3 

SECRETÁRIOS 
MUNICIPAIS E 
ASSESSORIA 

JURÍDICA 

SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E DO 

MEIO AMBIENTE 
- - E 
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Tabela 8.3 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE 

EXECUÇÃO 

DIN-
3.4 

DEMAIS 
SECRETARIAS 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  

 

 

8.1.4 Projeto DIN-4: Sustentabilidade financeira do serviço de 

abastecimento de água 

O Quadro 8.5 mostra as ações referentes ao Projeto de Sustentabilidade financeira do 

serviço de abastecimento de água. 

Quadro 8.5 - Ações referentes ao Projeto DIN-4. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DIN-
4.1 

Escolher o modelo para a definição da tarifa. 

Para a composição dos custos na definição das tarifas basear-se-á nos custos dos serviços para 
a manutenção do sistema, tais como preço do material, transporte, legislação social, mão de obra 
dos servidores e tratamento simplificado da água, (previstos no Art. 7º da Lei 2383/2011 e 
Decreto Nº 3.431 de 24 de abril de 2019). 

DIN-
4.2 

Realizar levantamento detalhado dos custos envolvidos na prestação do serviço. 

- Despesas com Luz: R$ 22,96 (média consumo luz ano, dividido por 12 e pelo número de 
famílias); 

- Manutenção/serviços: R$3,06(Serviço de leitura, transporte e manutenção da rede por 
economia); 

- Taxa Básica: R$ 8,00 (Art. 3º parágrafo 1º da Lei 2383/2011)  

- Total: R$ 34,02 por economia.  

DIN-
4.3 

A partir do consumo dos domicílios registrados no período de um ano, calcular o volume 
faturado médio. 

Média consumo água registrado no ano de 2018: 3.410 m³ mês = R$ 0,60 m³ 

Valor arrecadado: R$ 2.044,00 

Média de arrecadação: R$ 15,50 (média de arrecadação em 2018)  
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Quadro 8.5 - Ações referentes ao Projeto DIN-4. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DIN-
4.4 

Recalcular a tarifa. 

- Despesas com Luz: 22,96 

- Manutenção/serviços: R$ 3,06 

- Taxa Básica: R$ 8,00, mais consumo por m³ R$ 0,60 (a serem atualizadas).  

- Taxa Tratamento Simplificado: R$ 4,61 

- Total: R$ 38,63 (mais consumo por m³) 

DIN-
4.5 

Atividade com a população do distrito sobre a necessidade do reajuste e sobre o uso 
consciente da água. 

Reunião com a comunidade para demonstrar os reais custos com a manutenção do sistema. 

Elaborar uma tabela progressiva para atualização do valor, devido estar defasada desde a edição 
da Lei.  

DIN-
4.6 

Estabelecer correção da Lei Municipal por Decreto para a nova tarifa. 

Elaborar Decreto Municipal que prevê a alteração da tarifa de água para o Distrito de 
Cinquentenário. (Art. 7º da Lei 2.383/2011)  

 

Dessa forma, a Tabela 8.4 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DIN-4. 

Tabela 8.4 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DIN-
4.1 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

- - E 

DIN-
4.2 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

R$ 34,02 
por 

economia 

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

E 

DIN-
4.3 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

R$ 15,50 
por 

economia 

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

E 

DIN-
4.4 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

R$ 38,63 
por 

economia 

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

E 

DIN-
4.5 

COMUNIDADE 

EXECUTIVO 
MUNICIPAL/ 
FAZENDA E 

PLANEJAMENTO 

A SER 
DEFINIDO 

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

E 
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Tabela 8.4 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DIN-
4.6 

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

A SER 
DEFINIDO 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município. 

 

8.1.5 Projeto DIN-5: Penalidade para o manejo incorreto dos 

esgotos sanitários 

O Quadro 8.6 mostra as ações referentes ao Projeto que prevê a penalidade para o 

manejo incorreto dos esgotos sanitários. 

Quadro 8.6 - Ações referentes ao Projeto DIN-5. 

Cód. 
Ação 

Descrição 

DIN-
5.1 

Elaborar projeto de lei municipal para alteração do Código Tributário prevendo as formas 
de penalidade para o manejo incorreto dos esgotos sanitários. 

Reeditar a Lei 1101 de 1991 - Código Tributário do Município que define as normativas tributárias 
e prever penalidades nos casos de manejo incorreto dos esgotos sanitários.    

DIN-
5.2 

Apresentar minuta do projeto de lei para avaliação e aprovação do Conselho Gestor de 
Saneamento Básico do município. 

Após reeditada a Lei 1101/1991 apresentar para avaliação ao Conselho Gestor do Saneamento 
do Município para análise e contribuições.  

DIN-
5.3 

Encaminhar a nova Lei para regulamentação à Câmara dos Vereadores. 

Elaborar projeto de Lei e enviar à Câmara de Vereadores para avaliação e aprovação da nova 
regulamentação do Código Tributário do Município.  

DIN 
-5.4 

Capacitar equipe responsável pela fiscalização sobre as legislações a respeito da forma 
de destino dos esgotos domésticos. 

Após a aprovação da nova Lei capacitar equipe de fiscalização sobre as legislações a respeito 
da forma de destino dos esgotos domésticos.    

 

Dessa forma, a Tabela 8.5 mostra o plano de trabalho para o desenvolvimento do 

Projeto DIN-5. 
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Tabela 8.5 - Plano de trabalho para as ações propostas. 

CÓD. 
AÇÃO 

PARCERIAS 
RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO  

CUSTO 
ESTIMADO 

(R$) 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO 

PRAZO E 
GRAU DE 

DIFICULDADE 
DE EXECUÇÃO 

DIN -
5.1 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

E DE 
PLANEJAMENTO 

SETOR TÉCNICO 
SOT/SECRETARIA 

DA FAZENDA  
- - E 

DIN -
5.2 

CONSELHO 
GESTOR DO 

SANEAMENTO 
BÁSICO 

SETOR TÉCNICO 
SOT/SECRETARIA 

DA FAZENDA 
- - E 

DIN -
5.3 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

E CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
VEREADORES  

SETOR TÉCNICO 
SOT/SECRETARIA 

DA FAZENDA 
- - E 

DIN -
5.4 

EQUIPE DE 
FISCALIZAÇÃO DO 

MUNICÍPIO 

SETOR TÉCNICO 
SOT/ DPTO DE 

AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

- - E 

CUSTO ESTIMADO DO PROJETO Sem custos adicionais ao Município.  

 

8.2 ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO SANEAMENTO BÁSICO DO 

MUNICÍPIO DE TUPARENDI 

No Município de Tuparendi o Departamento de Agricultura e de Meio Ambiente, 

vinculado à Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, será responsável pela gestão 

do saneamento básico do município, com o apoio das demais Secretarias e setores para 

a gestão das questões relacionadas com o abastecimento de água, do esgotamento 

sanitário, do manejo e a disposição dos resíduos sólidos, da drenagem e o manejo das 

águas pluviais.  

A gestão, a planificação, organização e execução da Política de Saneamento Básico de 

responsabilidade do Poder Executivo conjuntamente com os Conselhos Municipais 

serão organizadas e ordenadas pelo Sistema Municipal de Saneamento Básico do 

Município que contará com os seguintes instrumentos e ferramentas de gestão:     

 I – Conselho Gestor de Saneamento Básico para o exercício do controle social;  
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 II – Plano Municipal de Saneamento;  

III – Sistema Municipal de Informações em Saneamento;  

IV – Fundo Municipal de Gestão Compartilhada para o Saneamento Básico.    

Desta forma, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente fará o acompanhamento 

e a coordenação das ações previstas no PMSB no que tange a execução, reformulação, 

deliberação para uma eficiente gestão e execução. Da mesma forma, tem como 

competências a atuação na Política Municipal de Saneamento Básico, no que tange a 

sua execução, reformulação, deliberação e acompanhamento, também estabelecer 

metas e ações para garantir qualidade dos serviços em saneamento básico, propor 

organização de audiências e seminários públicos relacionados, supervisionar as 

atividades contratadas, criar mudanças na regulamentação dos serviços, participar da 

definição dos Manuais de Prestação de Serviço, bem como a gestão e operação do 

Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico. Há também previsão de 

atuação quanto à manifestação sobre tarifas e taxas praticados a serem definidos pelo 

Poder Público, deliberar sobre os fundos de reserva e especiais, diretrizes de 

acompanhamento e controle do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada para o 

Saneamento Básico (FMSB). Desta forma, com a participação da sociedade civil, quanto 

ao controle social, tem por atribuições principais: 

a) gerar os relatórios de acompanhamento do PMSB; 

b) garantir a publicidade das informações de tais relatórios e levantamentos, 

assegurando aos usuários os meios de acesso às mesmas; e 

c) possibilitar a participação da sociedade no planejamento, desenvolvimento, 

implementação e acompanhamento dos resultados obtidos pelo PMSB. 

Através do Conselho Gestor de Saneamento Básico – COGSB deve-se lançar mão dos 

demais mecanismos legais. Assim, busca-se cumprir o disposto no Art. 36 do Decreto 

7.217/2010 assegurando livre acesso dos usuários dos serviços de saneamento básico 

às informações sobre estes, aos manuais de prestação de serviço e a relatórios 

periódicos de qualidade na prestação de serviços. 

Os órgãos da administração pública e representantes da sociedade civil que compõem 

o COGSB estão relacionados abaixo: 

• Representantes da sociedade civil, usuários, entidades técnicas: 
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a) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato Rural; 

b) Representante da Emater/ASCAR; 

c) Representante da Associação Comercial e Industrial – ACI;   

d) Representante das APM/CPM das Escolas Estaduais no Município;  

e) Representante das APM/CPM das Escolas Municipais no Município; 

f) Representante das Associações de Água das Comunidades Rurais; 

• Representantes de órgãos da administração pública ligados ao saneamento: 

a) Representante da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente; 

b) Representante da Secretaria de Saúde e Assistência Social; 

c) Representante da Secretaria da Fazenda; 

d) Representante da Secretaria de Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo.   

e) Representante da Secretaria de Educação e Cultura; 

f) Representante da Secretaria de Obras e Trânsito. 

 

Para compor o Conselho acima descrito serão indicados pelas respectivas entidades e 

ou Secretarias um titular e um suplente.  

Os componentes do Conselho descrito na alínea a) e f) supracitado, deverá ser adotado 

o rodizio entre os Sindicatos e as Associações de Água das Comunidades Rurais, que 

estejam devidamente regularizadas em termos jurídico-institucionais e com o respectivo 

contrato de concessão da prestação do serviço de abastecimento de água em dia. O 

representante nomeado pela Associação Comunitária de Água deverá ser 

obrigatoriamente associado registrado da organização. 

Após a criação legal deste conselho e a nomeação dos respectivos representantes, 

deverá ser redigido o Regimento Interno do COGSB, contemplando entre outros a 

duração do mandato dos representantes de todos os órgãos componentes do Conselho, 

a periodicidade das reuniões. 

Outra atividade importante do COGSB no início da sua atuação será convocar os 

responsáveis por cada uma das ações descritas de cada projeto disposto neste relatório, 

a fim de repassar as responsabilidades com cada órgão de modo a cientificar todos das 

suas atribuições e competências perante a implementação do PMSB. 
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9. CONTROLE SOCIAL 

9.1 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para a efetividade do processo de implementação do PMSB é necessário o devido 

acompanhamento e avaliação periódicos de modo a comparar o andamento das ações 

planejadas com as realizadas e os resultados esperados comparados aos obtidos, tendo 

assim um indicativo quanto a análise do desempenho do PMSB, permitindo corrigir 

metas e evitar prejuízos à sociedade, além de manter a população atualizada no 

andamento do processo como um todo. 

Dentre outros, os objetivos do acompanhamento periódico e avaliação, conforme 

adaptado do Termo de Referência da Funasa, são: 

a) O cumprimento dos objetivos estabelecidos através do PMSB; 

b) A obediência da legislação aplicável ao saneamento básico como um todo; 

c) A identificação dos pontos fortes e fracos do plano elaborado e das 

oportunidades e entraves à sua implementação; 

d) O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos voltados 

para produção e prestação de bens e serviços na qualidade e prazos requeridos; 

e) A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre 

esses e as necessidades previamente identificadas; 

f) A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; 

g) As causas de práticas antieconômicas e ineficientes; 

A atribuição do acompanhamento e avaliação do andamento do PMSB é de 

responsabilidade do órgão gestor do saneamento básico do município de Tuparendi, 

sendo, no caso, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e na figura do 

Conselho Gestor de Saneamento Básico. 

Como instrumentos de acompanhamento e avaliação a serem utilizados pelo Conselho 

Gestor de Saneamento Básico, pode-se citar: 

a) Reuniões ordinárias e extraordinárias; 
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b) Relatórios de prestação de contas dos prestadores de serviços; 

c) Relatórios de avaliação do andamento das ações; 

d) Reuniões setoriais; 

e) Audiências Públicas. 

O município criará um Sistema de Informações gerenciais em saneamento básico, com 

o intuito de facilitar o acompanhamento das ações do PMSB, além de ser uma fonte de 

informações para a população como um todo, principal beneficiária do PMSB. 

A frequência do acompanhamento e das avaliações serão de acordo com as reuniões 

do Conselho Gestor de Saneamento Básico, visto que cada reunião deverá contemplar 

as atividades propostas no PMSB. A periodicidade das reuniões será definida no 

regimento interno do Conselho, instituída por decreto municipal. No mínimo serão 

realizadas avaliações de acompanhamento anualmente, com o intuito de acompanhar 

o andamento das ações propostas, efetuando-se as possíveis revisões quando 

necessárias. 

 

9.2 MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL 

Para a plena implementação do PMSB em um município visando a íntegra prática e 

funcionamento do sistema municipal de saneamento básico e todos programas, projetos 

e ações previstos é imprescindível que haja controle social dos processos, de forma a 

assegurar a universalização dos serviços, controle do plano e o bom desenvolvimento 

do mesmo para todos os níveis sociais. 

Neste capítulo são assim descritos os mecanismos de controle social adotados pelo 

município de Tuparendi para a participação popular na implementação, avaliação, 

monitoramento e possível revisão do PMSB. Estes mecanismos objetivam assegurar, 

através da participação democrática e formal da sociedade, o cumprimento das ações 

estabelecidas pelo PMSB e o consequente alcance dos objetivos propostos pelo plano, 

mantendo a população permanentemente mobilizada, com maior comunicação e 

divulgação das informações, dando condições de representação popular na implantação 

do PMSB e na sua continuidade. 
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Sendo assim, ficaram definidos os mecanismos descritos abaixo, estabelecidos com 

base no Art. 34 do Decreto n° 7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/2007, 

determinando os tipos de mecanismos que podem ser adotados para o controle social: 

a) Debates e audiências públicas; 

b) Consultas públicas; 

c) Conferências das cidades, ou; 

d) Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 

política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação.  

Além dos mecanismos listados são evidenciados mais três instrumentos importantes da 

política de controle social a ser instituída pelo PMSB de Tuparendi:  

a) Prestação de contas pelos prestadores de serviços e; 

b) Ações de comunicação social e divulgação periódica dos resultados da 

implantação das ações e; 

c) Pesquisa de Percepção do Saneamento Básico nos domicílios do município. 

O Conselho Gestor de Saneamento Básico é o responsável pela implantação periódica 

desses instrumentos de controle social, sendo feita a cada dois anos no máximo. 

 

9.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SANEAMENTO 

A Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente, através do Departamento de Agricultura 

e Meio Ambiente é o órgão que possui as atribuições de geração de relatórios de 

acompanhamento das ações do PMSB e da publicação de tais relatórios e informações, 

com aquiescência do Conselho Gestor de Saneamento Básico. Tais relatórios de 

acompanhamento devem conter, de um modo geral, as seguintes informações: 

a) Situação dos objetivos do PMSB; 

b) Situação do andamento dos programas; 

c) Situação do andamento das ações; 
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d) Situação das metas do PMSB. 

A periodicidade de elaboração e de divulgação dos relatórios de acompanhamento 

serão no mínimo anuais. Para divulgação e publicidade dos relatórios de resultados do 

monitoramento e avaliação de indicadores, metas e ações, os meios que a sociedade 

terá para tomar conhecimento e participar serão os seguintes: 

a) Site oficial da internet da Prefeitura Municipal, conforme determina o §2º do 

Art. 26 da Lei № 11.445/2007, com um link criado especialmente para este fim, 

com atualização no mínimo anual, contendo indicadores definidos pelo PMSB, 

situação do desempenho das metas e ações estabelecidos por este PMSB, entre 

outras informações importantes relativas aos setores do saneamento básico; 

b) Quadro-mural da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, Postos de Saúde, Emater/ASCAR, Sindicatos, dentre outros 

órgãos, afixando informações, com periodicidade anual, relatórios sobre o 

andamento do PMSB, dos resultados de indicadores da prestação do serviço e 

do andamento das ações e objetivos do PMSB; 

c) Quadro-mural das associações comunitárias, a ser afixado em local a ser 

indicado por cada associação, contendo as informações dos relatórios dos 

indicadores e sobre o andamento das ações do PMSB e indicadores de 

qualidade com periodicidade anual; estas informações a serem divulgadas no 

quadro mural de cada associação se referem especificamente à (s) comunidade 

(s) que cada associação representa; 

d) Programa da Prefeitura Municipal no rádio: após a elaboração dos relatórios 

anuais, será divulgado seu conteúdo em horário da Prefeitura Municipal na 

programação de rádio local e regional através de chamadas pontuais durante os 

referidos programas ou então apresentados e debatidos com a comunidade em 

programa específico para este fim, podendo ser disponibilizada linha de telefone 

para que a população tire dúvidas, faça sugestões e críticas, entre outras formas 

de participação; 

f) Jornal de circulação local e regional: utilizado para a divulgação de relatórios, 

tabelas e gráficos. Este canal de divulgação caracteriza-se como o único meio 

de comunicação que não é obrigatório de ser utilizado, podendo ser empregado 

de acordo com a necessidade; 
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g) As ações do PMSB contemplam programas transversais de educação 

ambiental e sanitária, dessa forma, constitui-se tais programas como meios de 

transferência de conhecimento e informações entre a sociedade e a 

administração pública; 

i) Elaboração de folders e cartilhas explicativas sobre o PMSB e sobre os 

resultados obtidos, sempre que o Conselho Gestor de Saneamento Básico julgar 

necessário. 

 

9.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Trata-se de um instrumento imprescindível para a garantia do controle social das 

atividades na área do saneamento básico. A prestação de contas caracteriza-se pelo 

fornecimento das informações mínimas obrigatórias ao Conselho Gestor de 

Saneamento Básico vinculado à Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente/ 

Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, através de relatórios, sobre o serviço de 

saneamento básico sob responsabilidade dos prestadores de serviços: Associações 

Comunitárias (água), Secretaria de Obras e Trânsito (resíduos sólidos, limpeza urbana, 

manejo de águas pluviais e esgotamento sanitário). Os dados e informações mínimos 

obrigatórios serão definidos e regulamentados pelo Conselho. 

Esta prestação de contas deverá ser realizada periodicamente, com relatórios de dados 

atualizados sendo disponibilizados para acesso público. A publicação e divulgação de 

tais relatórios é de responsabilidade do Conselho Gestor de Saneamento Básico através 

dos mecanismos de controle social já listados na Seção 0 acima. 

 

9.5 REVISÃO DO PMSB 

Conforme o Decreto n° 7.217/2010, que regulamenta a Lei n° 11.445/2007, no Inciso III 

do § 1° do Art. 57 está definida a obrigatoriedade da revisão do PMSB em prazo não 

superior a quatro anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual do município. 

Dessa forma, fica definido que a revisão do PMSB de Tuparendi terá sua periodicidade 

não superior ao prazo de 4 (quatro) anos conforme determina a lei e deverá ser realizado 

em conjunto coma elaboração do Plano Plurianual municipal, preferencialmente. 
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9.6 DA COMPATIBILIDADE DOS PROGRAMAS COM O PLANO 

PLURIANUAL 

O Plano Plurianual Municipal (PPA) constitui-se em um instrumento de planejamento de 

médio prazo da administração pública previsto no Art. 165 da Constituição Federal e 

regulamentado pelo Decreto № 2.829/1998, o qual tem por objetivo estabelecer as 

diretrizes, objetivos e metas para o governo municipal, sendo composto por programas 

de governo que induzem a municipalidade na efetividade das ações necessárias. 

O Decreto № 2.829/1998 estabeleceu em seu Art. 2º o conteúdo mínimo de cada 

programa de governo estabelecido no PPA, a saber: objetivo; órgão responsável; valor 

global; prazo de conclusão; fonte de financiamento; indicador que quantifique a situação 

que o programa tenha por fim modificar; metas correspondentes aos bens e serviços 

necessários para atingir o objetivo; ações não integrantes do Orçamento Geral da União 

necessárias à consecução do objetivo; e regionalização das metas por Estado. 

Considerando o supra exposto, a Lei № 11.445/2007 no Inciso III do caput do Art. 19 

estabeleceu quanto ao conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico, exigindo a 

elaboração de programas de governo compatibilizados com o PPA municipal, conforme 

texto da lei: 

“III - programas, projetos e ações necessárias para 

atingir os objetivos e as metas, de modo compatível 

com os respectivos planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos, identificando 

possíveis fontes de financiamento” 

O PPA é elaborado para um período de 4 anos, sendo aprovado por lei municipal e 

vigendo sempre do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato 

seguinte. 

Assim sendo, complementando a informação supra, o §4º do Art. 19 da Lei № 

11.445/2007, define ainda: 

“§ 4º Os planos de saneamento básico serão 

revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 

(quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano 

Plurianual.” 
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O PPA vigente do município de Tuparendi foi aprovado pela Lei Municipal N° 2.733, de 

03 de julho de 2017 para o período de 2018 a 2021. Dessa forma, o município se 

compromete a revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico anteriormente à 

elaboração do Plano Plurianual, seguindo o disposto na Lei № 11.445/2007 e 

respeitando o prazo máximo de 4 anos das revisões periódicas do PMSB. 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto F pela Equipe 

UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Tuparendi foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

Produto F – Plano de Execução do PMSB 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto F elaborado pelo município de 

Tuparendi, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 6 de setembro de 2019.
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