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Este Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Tuparendi foi elaborado em 

atendimento à Lei № 11.445/2007 que instituiu a Política Nacional do Saneamento 

Básico (PNSB) e do Decreto № 7.217/2010 que regulamenta a PNSB, e tem como 

objetivo principal a universalização dos serviços de abastecimento de água potável, de 

esgotamento sanitário, de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de resíduos 

sólidos à população com um horizonte de planejamento de vinte anos.  

O Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tuparendi apresenta as 

informações resumidas e consolidadas de todas as etapas e relatórios desenvolvidos 

no decorrer do processo de elaboração deste Plano de Saneamento. Este terceiro 

volume reúne os documentos, imagens e quadros que foram anexados aos relatórios 

individuais durante a elaboração do PMSB. 
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1. RELATÓRIO B: PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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2. RELATÓRIO C: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 
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3. RELATÓRIO D: PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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4. RELATÓRIO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
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5. RELATÓRIO F: PLANO DE EXECUÇÃO 
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7. RELATÓRIO H: INDICADORES DE DESEMPENHO 
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8. RELATÓRIO I: SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O AUXÍLIO DE 

TOMADA DE DECISÃO 
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1. RELATÓRIO B: PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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2. RELATÓRIO C: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto C 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 

citado abaixo está aprovado: 

Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto C 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, 11 de fevereiro de 2019.  
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3. RELATÓRIO D: PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto D 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 

citado abaixo está aprovado: 

Produto D – Prospectiva e Planejamento Estratégico 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto D 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, 26 de julho de 2019 
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4. RELATÓRIO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto E 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 E – Programas, Projetos e Ações 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto E 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, 05 de julho de 2019. 
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5. RELATÓRIO F: PLANO DE EXECUÇÃO 
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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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6. RELATÓRIO G: MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PLANO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto G 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 G – Minuta de Projeto de Lei que Institui a Política Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto G 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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7. RELATÓRIO H: INDICADORES DE DESEMPENHO 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto H 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 H – Indicadores de desempenho 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto H 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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8. RELATÓRIO I: SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O AUXÍLIO DE 

TOMADA DE DECISÃO 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto I 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 I – Sistema de Informações para Auxílio à Tomada de Decisão 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto I 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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9. RELATÓRIO K: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 

VERSÃO CONSOLIDADA 
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Parecer Técnico de Aprovação do Produto K 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 K – Produto K – Plano Municipal de Saneamento Básico – Versão 

consolidada  

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto K 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, 29 de janeiro de 2020 
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1. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO MUNICÍPIO 
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2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
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1. AUDIÊNCIA PÚBLICA - REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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1. ANEXO I – MAPA DA GEOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TUPARENDI 
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2. ANEXO II – MAPA DA HIDROGAFIA DO MUNICÍPIO DE TUPARENDI 
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3. ANEXO III – MAPA DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE TUPARENDI 
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4. ANEXO IV – MAPA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 

TUPARENDI 
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5. ANEXO V – MAPA DA HIDROGEOLOGIA DO MUNICÍPIO DE 

TUPARENDI 
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6. ANEXO VI – MAPA DA PLANIALTIMETRIA DO MUNICÍPIO DE 

TUPARENDI 
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7. ANEXO VII – MAPA DA VEGETAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUPARENDI 
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8. ANEXO VIII – CRONOGRAMA DO ROTEIRO DE REUNIÕES 

REALIZADAS CONFORME DEFINIÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO - SETORES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Setores de Mobilização Social 

 

Na elaboração do PMSB está prevista a garantia da participação da população. Essa 

participação ocorrerá através de ações organizadas pelos membros do Comitê 

Executivo, com apoio dos membros do Comitê de Coordenação e dos atores sociais. 

No município de Tuparendiforam organizados 7 SM, sendo 3SM na zona urbana e 4 na 

zona rural. Para cada SM foi escolhido um local onde serão realizados os eventos 

setoriais de mobilização e participação social. Sua presença será importante na 

construção desta fase do PMSB.  

CRONOGRAMA DE REUNIÕES - Setores de Mobilização 

Setor de Mobilização Bairros/Povoado Local das reuniões 

SM1 – Sede. 
Reunião dia 19.10. = 14h. – 6ª 

f. 

Sede – Lajeado Capoeira – 
Esquina Progresso – Lajeado 

Grande – Belo Centro – Lajeado 
Ramos – Lajeado Fredolino – 

Esquina Dunke – Diniz Gazzana e 
Lajeado Miguel 

Centro Cultural Celso 
Kaminski 

SM2 – Sede. 
Reunião dia 17.10. = 19h30.- 

4ª f. 
Bairro Glória – Bairro Esperança 

Clube Comunitário do 
Bairro Glória 

SM3 – Sede. 
Reunião dia 16.10. = 19h30.- 

3ªf. 

Bairro Progresso/ Bairro Cerro 
Azul 

Igreja Católica do 
Bairro Progresso 

SM4 – Cinqüentenário. 
Reunião dia 24.10. = 14h. – 4ª 

f. 

Cinquentenário –Lajeado Estiva – 
Bela Vista – Nova Alemanha – 

Lajeado Capivara – Bom Princípio 
– Santa Izabel – Lajeado Cipriano 

– Esquina Nova 

Clube Comunitário de 
Cinquentenário 

SM5 – São Marcos. 
Reunião dia 18.10. = 14h. – 5ª 

f. 

São Marcos – Lajeado Cascatinha 
– Lajeado Monteiro - São Roque – 

Dez de Maio – Esquina Buriti – 
Três Fazendas 

Clube Comunitário de 
São Marcos 

SM6 – Cerro Alto. 
Reunião dia 23.10. = 14h. – 3ª 

f. 

Cerro Alto – Mato Queimado – 
Matinho Queimado – Santa Lúcia 
– Três Louros –Lajeado Taquara 

– Lajeado Ilhote 

Clube Comunitário de 
Cerro Alto 

SM7- Lajeado Barracão. 
Reunião dia 25.10. = 14h. – 5ª 

f. 

Lajeado Barracão – Campininha – 
Henrique Dias – Lajeado Minas – 

São Pedro 

Clube Comunitário de 
Lajeado Barracão 

Observação: Resultados das reuniões constam nos 
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9. ANEXO IX - MODELO DE QUESTIONÁRIO E RESUMO DO QUESTIONÁRIO 

DE PERCEPÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

1. INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA 

Nº de moradores na residência: 

 

2. INFORMAÇÕES DA LOCALIDADE 

Rua: 
 

Bairro/Localidade: 
 

(    ) Zona urbana 
(    ) Zona rural 

 

3. SITUAÇÃO DA MORADIA/POSSE DO TERRENO 

(   ) Própria (   ) Alugada              (   ) Cedida       (   ) Outra:__________________ 
(   ) Financiada (   ) Arrendada         (   ) Ocupada  

 

4. LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) 

4.1. Há problemas com a coleta dos resíduos sólidos? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de coleta de lixo 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Ausência de coleta seletiva 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.2. Há problemas com a disposição dos resíduos sólidos para a coleta pública? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de lixeiras  

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Poucas lixeiras  

(    ) Outros: ____________________________ 

4.3. Você possui conhecimento do roteiro do recolhimento dos resíduos sólidos? 

 
( 1  ) Sim 

 
                      (  2 ) Não 

( ) Em sua casa acontece a separação dos resíduos em recicláveis 
e orgânicos?  

(    ) Faz compostagem com o lixo orgânico? 

(    ) Tem segurança na separação dos resíduos sólidos recicláveis 
e não recicláveis.  

(    ) Outros: __________________________ 

4.4. Há problemas com a limpeza urbana? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de limpeza urbana 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.5. Nota para o sistema de coleta de lixo (de 1 a 10): __________________ 

4.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de resíduos sólidos: 

 

 

5. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

5.1. Tipo de abastecimento de água (Utiliza a água de onde?) 

(    ) Rede pública ou poço comunitário Se utiliza poço comunitário, qual o poço que abastece a residência? 
________________________________________ (    ) Fonte ou nascente ou vertente 

(    ) Poço próprio 

(    ) Outro:____________________________________________ 

5.2. Se poço próprio ou vertente, possui tratamento coletivo? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, qual o tipo de tratamento? 

(    ) Adição de cloro 

(   ) Filtração 

(    ) Adição de cloro mais filtração 

(    ) Outros: ____________________________ 

5.3. Possui caixa d’água?             (    ) Sim        (    ) Não 
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5.4. Há problemas no abastecimento de água? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problemas? 

(    ) Ausência de rede de abastecimento de água 

(    ) Baixa pressão 

(    ) Alta pressão 

(    ) Falta de água frequente 

(    ) Água com gosto 

(    ) Água com cor 

(    ) Ocorrência de doenças oriundas da água: diarreia... 

(    ) Outros: ____________________________ 

5.5. Nota para o sistema de abastecimento de água (de 1 a 10): _________________ 

5.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de abastecimento de água: 

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

6.1. Tipo de sistema de esgotamento sanitário 

(    ) Rede de esgoto                         (    ) Fossa  septica  
(    ) Direto na rede pluvial                          (    ) Fossa rudimentar  
(    ) Fossa séptica, filtro e sumidouro                         (    ) Fossa séptica, filtro e rede pluvial 
(    ) Fossa séptica e rede pluvial                         (    ) Outro: 
(    ) Direto no rio ou sanga _________________________________________ 

6.2. Há problemas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário? 

(    ) Sim     (    ) Não Se sim, quais os tipos de problemas? 

 (    ) Mau cheiro 

 (   ) Entupimento e transbordamento de fossas 

 (    ) Insetos 

(    ) Ausência de rede coletora de esgoto 

(    ) Outros: ____________________________ 

6.3. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10): _________________ 

6.4. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário: 

 

7. DRENAGEM DAS ÁGUAS DAS CHUVAS 

7.1. Há problemas relacionados à drenagem das águas pluviais? 

(    ) Sim    (    ) Não Se sim, quais os tipos de problemas? 

 (    ) Mau cheiro 

 (   ) Entupimento e transbordamento 

 (    ) Alagamento na rua: ________________________________ 

(    ) Ausência de sistema de drenagem urbana 

(    ) Alagamentos e enchentes em cursos d’água 

(    ) Outros: ____________________________ 

7.2. Há problemas de erosão na propriedade ou próximo a ela?      (    ) Sim       (    ) Não 

      Se sim, indicar o local: __________________________________________________ 

7.3. Há problemas de erosão ou acumulo de barro na sua propriedade devido a drenagem das águas das 
chuvas de estradas/vias pública?           (    ) Sim       (    ) Não 

      Se sim, indicar o local: __________________________________________________ 

7.4. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10): _________________ 
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7.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de drenagem das águas das chuvas: 

 

 

 

8. RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES GERAIS: 
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RESUMO: QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Em 10 de outubro de 2018, no município de Tuparendi foi realizada reunião com os 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social do Município, constituídos por Assistentes Sociais, 

Enfermeiras, Agentes Comunitárias de Saúde e com a participação dos diretores das Escolas 

do Município. Foi apresentado o “Questionário de Percepção Social e Saneamento Básico” e 

solicitado o apoio para a aplicação do mesmo junto às famílias do município. Devido à 

exiguidade do tempo foi decidido que as escolas encaminhariam às famílias e as Agentes 

Comunitários de Saúde iriam visitar as famílias que não possuem filhos nas escolas. Após o 

retorno dos questionários foram tabuladas as respostas, obtendo-se os seguintes resultados:     

 

Foram respondidos 1.476 questionários pelas famílias, sendo 991 famílias da zona urbana e 

485 famílias da zona rural, abrangendo uma população de 4.234 pessoas, conforme relação 

de endereços no relatório resumo.  

 

Quanto à situação de moradia foi informado pelas famílias que responderam os questionários 

que 1.163 possuem a posse do terreno e possuir casa própria, 170 alugadas, 61 financiadas, 

59 cedidas, 10 arrendadas e 08 ocupadas.  

 

Quanto à questão dos Resíduos Sólidos foi feito o questionamento se há problemas com a 

coleta de resíduos sólidos, 892 informaram que não e 358 que sim, destes informando na 

maioria dos casos da freqüência inadequada. No questionamento se há problemas com a 

disposição dos resíduos para a coleta pública 58% respondeu que não. Questionados se 

possuem conhecimento do roteiro do recolhimento dos resíduos sólidos 1.090 responderam 

que sim e 186 que não, e quanto se acontece a separação nas casas em resíduos recicláveis 

e orgânicos 72% responderam que separam e informaram que fazem compostagem caseira, 

da mesma forma este índice respondeu que tem segurança na separação dos resíduos 

recicláveis e não recicláveis. Perguntado sobre se há problemas com limpeza urbana, dos 

que responderam 65% responderam que não há problemas. E a média da nota para o sistema 

de coleta do lixo foi de 7,8 no parâmetro de 1 a 10. 

 

No item Abastecimento de Água foi questionado o tipo de abastecimento de água que utiliza, 

1382 responderam que de rede pública ou poço comunitário, 52 possuem poço próprio e 15 

de fonte, nascente ou vertente. Se o poço próprio ou vertente, possui tratamento 433 

responderam que não e 32 que sim. Quanto a questão se possuem caixa de água 666 

responderam que sim e 694 que não.  Se há problemas no abastecimento de água 1.183 
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responderam que não e104 informaram que sim, dizendo que há problemas como baixa 

pressão, falta de água freqüente e água com gosto. A média da nota para o sistema de 

abastecimento de água de 1 a 10 foi de 9,14.   

 

Na questão do Esgotamento Sanitário foi perguntado o tipo de sistema de esgotamento 

sanitário, sendo informado que 244 possuem fossa séptica, filtro e sumidouro, 464 fossa 

séptica, fossa rudimentar 638, fossa séptica e rede pluvial 3 e direto no rio e sanga 3 e outros 

20. Se há problemas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário 1.230 informaram que 

não e a nota para o sistema de esgotamento sanitário num contexto de 1 a 10 foi de 8,34 

pontos. 

 

Na questão de Drenagem das Águas das Chuvas foi solicitado se há problemas relacionados 

drenagem das águas da chuva e 1.083, representando 75% e responderam que não e 273, 

representando 25% responderam que sim.   Se há problemas de erosão na propriedade ou 

próximo dela,  89% respondeu que não. Destes 11% informaram que há acúmulo de barro na 

sua propriedade devido a drenagem das águas das chuvas de estradas/vias públicas. Quanto 

a nota para o sistema de esgotamento das chuvas foi dada a nota de 7,73 num contexto de 1 

a 10.     

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Resumo das questões: 4.6, 5.6, 6.4 e 7.5 

4.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de resíduos sólidos: 

1.Intervalo entre os recolhimentos semanal muito grande; 

.Coleta de lixo orgânico no interior 

Descaso com a separação dos resíduos feita pelo cidadão (seco e orgânico junto no 

caminhão); 

Curso e incentivo para compostagem; 

Venda de lixo seco separado pelas famílias; 

Isenção de pagamento da taxa de lixo ás famílias inscritas no projeto e multa e 

notificação aos irregulares; 

Mais lixeiras (Rua Júlio Fabricio) 

Lixo exposto aos animais 

. Não há coleta de lixo em geral no interior 

Melhor informação sobre a coleta. 

2. Coletar mais vezes 

Intensificar conscientização da população sobre a coleta seletiva; 

Atividade reciclagem direta no município; 

. Não há coleta nas comunidades do interior; 

Multa pra quem não separar o lixo; 

Vidros e eletrônico – recolhimento e esclarecimento 

Falta de lixeira e recolhimento.  
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3. Local de destino ao lixo para recolhimento no interior; 

. Ausência de recolhimento em Lajedo Ilhote e na RS 344; 

Informação á população sobre a coleta coletiva. 

4. .Gostaria que tivesse pelo menos 1 vez a coleta de lixo em Esquina Nova 

. Não ocorre coleta de lixo seco. O caminhão vem 01 vez na semana e leva o lixo 

misturado (interior); 

. Pelo menos 1x por mês, deveria ter a coleta de lixo sólido no interior; 

. Organizar roteiro de recolhimento de lixo na zona rural para evitar o descarte 

inadequado. 

5.Poderia ter um dia do mês para recolher só vidros; 

As pessoas deveriam ter mais consciência na separação do lixo; 

O lixo não é separado, é tudo misturado na coleta.  

6. O caminhão do lixo não passa nos dias certos; 

Deveria ter mais lixeiras municipais; 

As vezes o caminhão de coleta não vem no dia esperado, acumulando lixo. 

7. Parabenizo pelo trabalho feito pelos administração e pelos que prestam o serviço. 

Nada a declarar 

. Lixeiras para moradores rurais nas entradas da cidade, com separação de lixo 

orgânico e seco; 

Varrição é realizada somente na região central; 

Mais cuidado ao recolher o lixo, pois se uma sacola cai os lixeiros não ajuntam; 

Destinação de uma outra forma para resíduos sólidos não recicláveis; 

Desenvolver a separação dos resíduos, mas no momento da coleta percebe-se que os 

responsáveis estão misturando; 

Poucas lixeiras e falta de conscientização da população; 

Implementar sistema de coleta de resíduos classe 1, Ind. e perigosos; 

Casas locadas sem lixeiras; 

Aumentar a nº de coletas dos res. Sol. secos, que atualmente ocorre somente as 3ª. 

Feria.  

8. Sem sugestões.  

9. Muita demora em realizar a coleta; 

Não varrer folhas nos bueiros; 

O mesmo caminhão recolhe os dois lixos, seco e orgânico. 

. Recolhimento no interior; 

Coleta exclusiva de vidro. 

10. Na rua Santa Catarina existe uma lixeira coletiva do chão e esta escorada no muro 

da residência da Rua Julio Florianao Fabricio 569, onde esta sendo depositado lixo 

incorretamente dentro da lixeira abandonada.  

Recolher todo lixo, não deixar a metade na lixeira porque os garis estão com pressa.   

11. . Recolhimento em 1 vez por mês ao menos no interior; 

12. Nenhuma ( 21) 

Regularização para lixeiras próprias para vidro;  

Não recolher todo o lixo; 

Reciclagem lâmpadas e baterias; 

Mais lixeiras. 

13. Sem sugestões. 

14. Sem sugestões 

15. Sem sugestões 
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16. Lixeira especifica p/ materiais cortantes; 

Mais divulgação sobre coleta do lixo eletrônico.  

17. Limpeza mais freqüente; 

Passar caminhão recolhendo, pelo menos uma vez semanal ou por mês; 

Recolher frascos de medicamentos veterinários. 

18.1 Sem sugestões. 

18.2  Muito lixo jogado na RS 344; Ponto de recolhimento no interior.  

19. . Não há coleta no lajeado ilhote.  

. Não há coleta no lajeado Ervalzinho. 

. Não há coleta no lajeado Cipriano. 

. Não há coleta no Matinho Queimado. 

20. . Recolhimento no interior pelo menos a cada 2 meses num local indicado. 

. Recolher 1 vez ao mês em todas comunidades. 

. Colocar uma lixeira na comunidade para coleta de lixo. 

. Caminhão poderia passar a cada 15 dias na comunidade. 

Falta de coleta de lixo, poderiam vir recolher o lixo seco na comunidade. 

. Fazer pontos para recolhimento nas comunidades. 

Fazer pontos na RS 344 como havia uma vez. 

Fazer um lugar para depositar vidros. 

21. . Não há coleta em Mato Queimado.  

22. Depósito de lixo no córrego do viveiro, mau cheiro, entupimento. 

Varrer e limpar as ruas.  

Recolher o lixo mais vezes.  

23. Não pegam o lixo e desrespeitam os moradores.  

5.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de abastecimento de água: 

1.Tratamento de água em cascatinha 

Menos cloro 

Falta de água em São Marcos. 

2. Agilizar os concertos de vazamento existentes; 

Melhorar a qualidade de água; 

Quando há consertos demoram a retornar com a água; 

Lajeado Grande não há poço ou rede de água. 

3. Juro de atraso muito alto 

Corsan não funciona 24 horas 

Gosto forte de cloro. 

4. Quando estoura encanamentos demora muito para arrumar; 

Corsan cuidar com atenção dos vazamentos na cidade.   

5. Sem sugestão.  

6. A reclamação é quando acontece de furar algum cano, a Corsan demora para fazer 

o conserto; 

Possui bastantes produtos de tratamento na água (cloro); 

Sugestão: Possuir uma pessoa responsável que resida na localidade para agilizar 

serviços de abastecimento; 

Qualidade no abastecimento que é precário.  

7. Nada a declarar; 

Preço muito caro, sendo água de poço artesiano, de graça. 

Mais comprometimento e seriedade com o tratamento de água. 
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8. Sem sugestões.  

10. Mais cuidado com a higiene da água.  

12. Falta de aviso quando irão desligar a água e demora para concertar vazamento; 

Excesso de cloro; 

Não usam flúor.  

9. Sem sugestões.  

10. Mais cuidado com a higiene da água.  

11. Sem sugestões. 

12. ( 29) Nenhuma 

Falta de aviso quando irão desligar a água e demora para concertar vazamento; 

Excesso de cloro; 

Não usam flúor.  

13. Sem sugestões.  

14. Sem sugestões 

15. Sem sugestões 

16. Sem sugestões 

17. Sem sugestões 

18.1 Sem sugestões 

18.2 É necessário compra água para beber em vista do gosto da água recebida. 

19. Sem sugestões 

20. Água de boa qualidade. 

Mais cuidado com as patrolas na rede de água. 

21. Sem sugestões 

22. Buracos causados pela CORSAN quando consertam canos nas ruas . 

23. Descaso com os moradores ( na rua Germano Tramm); 

Pouca pressão na Av. Tucunduva. 

 

6.4. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário: 

 

1 Fiscalização de poços em divisas de terrenos. 

2 Melhorar os locais onde é preciso.  

3 Sem sugestões.  

4 Incentivar a construção de fossa séptica; 

Na vila de São Marcos, esgoto a céu aberto e mal cheiro 

5. Falta rede publica de esgoto.   

6. Deveria existir um sistema de esgoto sanitário com urgência; 

Criar rede de esgoto na cidade (evitando a contaminação das águas); 

Esgotos diretamente despejados na sanga. 

7. Sugiro que seja criada uma rede de esgoto sem vazamentos que funcione; 

Nada a declarar; 

O município tem que fazer investimento em implantação de sistema de esgoto; 

Usar o caminhão público comprado para uso, para esgotar as fossas da cidade. 

8.   Sem sugestões. 

9. Sem sugestões. 

10. Problema de água da pia, na vizinha na rua Santa Catarina 1267, onde é jogado a 

céu aberto, dando mau cheiro, criando insetos. 

11. Sem sugestões.  

12. Nenhuma (26) 
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13. Sem sugestões 

14. Sem sugestões 

15. Sem sugestões 

16. Não possui rede de esgoto = 05. 

17. Sem sugestões 

18.1 Sem sugestões 

18.2 Sem sugestões 

19. Sem sugestões 

20 Ajuda de recursos. 

Mais ajuda para as fossas. 

Ajuda as famílias que ainda não possuem fossa séptica. 

21. Sem sugestões 

22. Esgoto escorrendo na Rua Monteiro Lobato – Vila Esperança 

Esgoto a céu aberto Rua Manoel Bandeira  

Muitos mosquitos, pernilongos e baratas. 

7.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de drenagem das águas das 

chuvas: 

1.Demora para retirada de entulho na rua; 

Lado da rua sem escoamento (Edmundo Tramm) 

Boca de lobo maior; 

Cascalhamento nas estradas.  

2. Sugestão de os moradores indicar onde fazer bueiros; 

Recolher entulho, terra e folhas; 

Limpar bueiros e valetão; 

Não jogar lixo nos bueiros; 

Abrir valas percurso até São Roque; 

Lixeiras no asfalto; 

Recolhimento 15 dias.  

3. Acumulo de barro nas ruas; 

Retirar entulhos dos bueiros; 

Muito barro por falta de calçamento.  

4. Pouca atenção dos petroleiros nas aberturas de sarjetas; 

Colocar bueiros para captar água e dar escoamento para as sarjetas; 

Abertura de valas nas estradas, que trancam e acabam escoando as estradas; 

Deve se ter mais cuidado na manutenção e limpeza das estradas rurais, para evitar o 

entupimento da calha ser maior e ter mais bocas de lobo.  

5. Sem sugestão  

6. Toda vez que chove entra água em minha residência, sugestão é fazer um sistema 

de tubulação que escoe essa água para outro local para não alagar as residências; 

Colocar mais drenagens; 

Com urgência as ruas da Vila Glória que não possuem calçamento devem ser 

concertadas, sendo colocadas as tubulações para o escoamento das águas necessário; 

Precisam ser analisados os bueiros que existem na rua e terrenos com plantações ( a 

terra vai para a rua); 

Limpeza da rua como varrer; 

Conscientizar a comunidade não jogar lixo próximo de bueiros, pois os mesmos sempre 

estão entupidos devido o lixo jogado no chão.  
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7. Na rua Santa Catarina, os bueiros não dão conta quando a quantidade de água é 

alta. Construção de mais bueiros pra dar conta do escoamento  de chuvas fortes; 

A cidade cresceu e os terrenos construídos não absorvem toda água da chuva, indo 

para as partes mais baixas da cidade onde os bueiros de 30 a 50 anos atrás não 

suportam tanta água; 

Aumentar as bocas de lobo, limpeza das tubulações; 

Na rua lateral a Adolfo Kist, tem acumulo muito grande de água, mas não tem nenhuma 

boca de lobo; 

Falta boca de lobo pela cidade; 

Consc. da comunidade para não jogar lixo próximo aos bueiros, pois os mesmos estão 

sempre entupidos devido ao lixo jogado no chão; 

Não temos problema, pois moramos no alto e a água corre pra baixo.  

8. Sem sugestões.  

9. Muito barro na rua Emilio Dunke  

Folhas nos bueiros.  

10. Regularização do passeios públicos. 

Que a prefeitura exija que o munícipe faça o passeio; 

Canalizar as águas da rua Julio F. Fabrício (boca de lobo); 

Resolver as águas que vem do colégio Yeté e desce pra todas as ruas, vindo até o final 

da Av. Tucunduva invadindo onde tem entrada pra carro e garagem. 

11. Fazer boca de lobo. 

12. Cano muito pequeno e não vence a vazão; 

13. Sem sugestões 

Limpeza boca de lobo.  

14. Sem sugestões 

15. Cano muito pequeno e não vence a vazão; 

Limpeza boca de lobo.  

16. Mais boca de lobo  

Água parada atrás da Fankhauser 

Bocas de lobo recebem resíduos de residências (Av. Tucunduva). 

17. Colocar mais bueiros e maiores, colocar cascalho. 

18.1 Mais bocas de lobo. 

18.2 Remoções de terra das ruas. 

19. Sem sugestões 

20. Falta de bueiros na estrada vicinal com urgência. 

Curvas, bases. 

Ajuda para bases que seguram a água. 

Auxilio em micro bacias. 

Colocar um bueiro maior na entrada da estrada da casa. 

Curvas reforçadas 

Falta de sarjeta.  

21. Sem sugestões 

22. Mais bocas de lobo (dez pedidos) 

Limpeza das ruas;  

Depósito de lixo na sanga;  

Passar mais vezes para recolher o lixo seco;  

Rede de esgoto; 

Limpeza de bueiros; 
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Excesso de barro depositado nas ruas depois das chuvaradas.  

23. Sem sugestões.  

Observação: A numeração de 01 a 23 corresponde aos blocos de pesquisas, que assim foram 

tabulados e arquivados para posterior localização de alguma informação se necessária for.   
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10. ANEXO X - OFÍCIO ENCAMINHADO À CORSAN 
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11. ANEXO XI - INFORMAÇÕES RECEBIDAS DA CORSAN 
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12. ANEXO XII - INFORMAÇÕES SOBRE OS POÇOS 
 

 
  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

93 

 
  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

94 

 

 
  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

95 

 

 
  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

96 

 

 
  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

97 

13. ANEXO XIII - MAPA DA REDE 
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14. ANEXO XIV - DADOS CONTÁBEIS 
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15. ANEXO XV - MAPA DO MUNICÍPIO COM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
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16. ANEXO XVI - MAPAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TUPARENDI 
 

16.1. REDE DE ÁGUA POTÁVEL DE MATO QUEIMADO 
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16.2. REDE DE ÁGUA POTÁVEL RS - 305  
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16.3. AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL DE ESQUINA TUPARENDI  
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16.4. REDE DE ÁGUA POTÁVEL DE SANTA LÚCIA 
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16.5. REDE DE ÁGUA POTÁVEL DE DEZ DE MAIO  
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16.6. REDE DE ÁGUA POTÁVEL DE ESQUINA BURITI  
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16.7. AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL DE LAJEADO CIPRIANO 
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16.8. REDE DE ÁGUA POTÁVEL DE LAJEADO ESTIVA 
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17. ANEXO XVII - DECRETO Nº 3.391/2018 - ESTABELECE VALORES DA VRM 

(VALOR DE REFERÊNCIA MUNICIPAL) 
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18. ANEXO XVIII - LEI MUNICIPAL Nº 2.658 DE 05 DE AGOSTO DE 2015 
 

LEI N.º 2.658, DE 05 DE AGOSTO DE 2015. 
Dispõe sobre a Gestão Sustentável de Resíduos 
da Construção Civil e Resíduos Volumosos do 
Município de Tuparendi e dá Outras Providências. 

 

OLAVO OSMAR PAWLAK, Prefeito Municipal de Tuparendi, Estado do Rio Grande do Sul; 

FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DO OBJETIVO 

 
 Art. 1º A gestão dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, no âmbito 

do Município de Tuparendi, obedecerão ao disposto nesta lei.  

Art. 2º Os Resíduos da Construção Civil e os Resíduos Volumosos gerados no 
município devem ser destinados às áreas indicadas em projetos aprovados pelos órgãos ambientais 
respectivos e terá por objetivo a triagem, reutilização, reciclagem, reservação ou destinação mais 
adequada, conforme legislação federal específica.  

§ 1.º - Fica vedado a deposição de Resíduos da Construção Civil, Resíduos Volumosos 
e/ou quaisquer resíduos caracterizados como entulho em:  

I – passeios, vias e outras áreas publicas;  
II – áreas de “bota fora”;  
III – encostas;  
IV – corpos d’água;  
V – lotes vagos;  
VI – áreas não licenciadas;  
VII – áreas protegidas por lei;  
VIII – bem em outras áreas indicadas pelos órgãos ambientais municipal, estadual ou 

federal.  
§ 2.º O descumprimento ao disposto no parágrafo anterior ensejara a aplicação de 

multa estipulada em capítulo próprio desta Lei. 
CAPITULO II 

DAS DEFINIÇÕES 
 
Art.3.º Para efeito do disposto nesta lei ficam estabelecidas as seguintes definições:  
I – Agregados Reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de 

Resíduos da Construção Civil de natureza mineral, tais como, concreto, argamassas, produtos 
cerâmicos, entre outros, designados como classe A, que apresenta características técnicas adequadas 
para aplicação em obras de edificação ou infraestrutura conforme especificações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;  

II – Área de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento destinado 
ao recebimento e transformação de Resíduos da Construção Civil designados como classe A, já triados, 
para produção de agregados reciclados, conforme especificações da ABNT;  

III – Aterro de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento onde são empregadas 
técnicas de disposição de Resíduos da Construção Civil de origem mineral, designados como classe 
A, visando a reservação de materiais de forma segregada que possibilite seu uso futuro ou ainda a 
disposição destes materiais com vistas à futura utilização da área, empregando princípios de 
engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio 
ambiente, conforme especificações da ABNT;  

IV – Controle de Transporte de Resíduos: documento emitido pelo transportador de 
resíduos que fornece informações sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu 
destino, conforme especificações das normas brasileiras da ABNT;  

V – Equipamentos de Coleta de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 
dispositivos utilizados para a coleta e posterior transporte de resíduos, tais como caçambas metálicas 
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estacionárias, caçambas basculantes instaladas em veículos autopropelidos, carrocerias para carga 
seca e outros, incluídos os equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento de terra;  

VI – Geradores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas ou jurídicas, públicas 
ou privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil ou empreendimento que 
produzam Resíduos da Construção Civil;  

VII – Geradores de Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, proprietárias, locatárias ou ocupantes de imóvel em que sejam gerados Resíduos Volumosos;  

VIII – Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 
aqueles contidos em volumes superiores a 1 M³ (um metro cúbico);  

IX – Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 
aqueles contidos em volumes de até 1 M³ (um metro cúbico);  

X – Ponto de Entrega para Pequenos Volumes: equipamento público destinado ao 
recebimento de pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, gerados 
e entregues pelos munícipes, podendo ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores 
diretamente contratados pelos geradores, equipamentos esses que, sem causar danos à saúde pública 
e ao meio ambiente, devem ser usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta 
diferenciada e remoção para adequada disposição, conforme especificações da ABNT;  

XI- Receptores de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos: pessoas 
jurídicas, públicas ou privadas, operadoras de empreendimentos, cuja função seja o manejo adequado 
de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos em pontos de entrega, áreas de triagem, áreas 
de reciclagem e aterros, entre outras;  

XII – Resíduos da Construção Civil: componentes provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, metais, resinas, 
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 
plásticos, tubulações, fiação elétrica, entre outros, comumente chamados de entulhos de obras, 
classificados conforme normas expedidas pelos órgãos ambientais;  

XIII – Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por material volumoso 
não removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos 
inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção 
de áreas verdes públicas ou privadas, não caracterizados como resíduos industriais;  

XIV – Transportadores de Resíduos da Construção e Resíduos Volumosos: pessoas 
físicas ou jurídicas, devidamente credenciadas e licenciadas pelos órgãos públicos, encarregadas da 
coleta e do transporte remunerado dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação.  

DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS 
Art. 4.º A gestão dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos deverá ser feita 

mediante a contratação, pelos geradores, de empresa privada cadastrada pelo Município,  para coleta, 
transporte e destinação final. 

§ 1.º a contratação se dará diretamente entre o gerador e a empresa cadastrada; 
§ 2.º O Município disponibilizará em seu site www.tuparendi-rs.com.br a relação das 

empresas cadastradas com seus respectivos contatos; 
§ 3.º a empresa contratada pelo gerador disponibilizará equipamento (caçamba) 

estacionário para depósito e posterior remoção dos resíduos; 
Art. 5.º Alternativamente, os resíduos de pequenos volumes, considerados até 01 m3 

(um metro cúbico) por propriedade/ano, poderão ser entregues, sem custos para o gerador, em ponto 
de coleta a ser definido pelo Município. 

Parágrafo único - O ponto de entrega para pequenos volumes se constituirá em local 
dotado de caçambas para recebimento, após identificação, e posterior transporte e destinação final em 
aterro devidamente licenciado;  

Art. 6.º É vedado ao Ponto de Entrega para Pequeno Volumes receber a descarga de 
resíduos domiciliares não inertes oriundos do preparo de alimentos, resíduos industriais e resíduos dos 
serviços de saúde.   

Parágrafo único. Caberá a Secretaria de Obras e Trânsito a coordenação das ações 
previstas no caput, em conformidade com as diretrizes dos órgãos competentes envolvidos.  

CAPITULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 7.º São responsáveis pela gestão dos resíduos:  

http://www.tuparendi-rs.com.br/
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I – os Geradores de Resíduos da Construção Civil, pelos resíduos das atividades de 
construção, reforma, reparos e demolições, bem como por aqueles resultantes dos serviços 
preliminares de remoção de vegetação e escavação de solos;  

II – os Geradores de Resíduos Volumosos, pelos resíduos desta natureza originados 
nos imóveis municipais, de propriedade pública ou privada;  

III – os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e os 
Receptores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, no exercício de suas respectivas 
atividades.  

 
SEÇÃO I 

DA DISCIPLINA DOS GERADORES 
 
Art. 8.º Os Geradores de Resíduos da Construção Civil e Geradores de Resíduos 

Volumosos devem ser fiscalizados e responsabilizados pelo uso incorreto dos equipamentos 
disponibilizados para a captação disciplinada dos resíduos gerados.  

§ 1º Os pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, 
limitados ao volume de1 m³ (um metro cúbico) por descarga, podem ser destinados ao Ponto de 
Entrega para Pequenos Volumes, onde os usuários devem ser responsáveis pela sua disposição 
diferenciada.  

§ 2º Os grandes volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, 
superiores ao volume de 1 m³ (um metro cúbico) por descarga, devem ser destinados à rede de Áreas 
para Recepção de Grandes Volumes, onde devem ser objeto de triagem e destinação adequada.  

§ 3º Os geradores citados no caput:  
I – só podem utilizar caçambas metálicas estacionárias e outros equipamentos de 

coleta destinados a Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos para a disposição 
exclusivamente destes resíduos;  

II – não podem utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que 
promovam a elevação na capacidade volumétrica de caçambas metálicas estacionárias, devendo estas 
serem utilizadas apenas até o seu nível superior original.  

§ 4º Os geradores, obedecido o disposto no artigo 9.º, § 2°, II e § 3°, II, podem 
transportar seus próprios resíduos e, quando usuários de serviços de transporte, ficam obrigados a 
utilizar exclusivamente os serviços de remoção de transportadores licenciados pelo Poder Público 
Municipal.  

SEÇÃO II 
DA DISCIPLINA DOS TRANSPORTADORES 

 
Art. 9.º Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, 

reconhecidos como ação privada de coleta regulamentada, submetida às diretrizes e à ação gestora 
do poder público municipal, devem ser cadastrados pela área competente, conforme regulamentação 
especifica.  

§ 1º Os equipamentos para a coleta de Resíduos da Construção e Resíduos Volumosos 
não podem ser utilizados para o transporte de outros resíduos.  

§ 2º É vedado aos transportadores:  
I – realizar o transporte de resíduos quando os dispositivos que os contenham estejam 

com a capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, placas ou outros suplementos;  

II – sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta de 
resíduos;  

III – manter estacionadas as caçambas na via pública quando estas não estiverem 
sendo utilizadas para a coleta de resíduos.  

§ 3º Os transportadores ficam obrigados:  
 
I – a estacionar as caçambas em conformidade com a regulamentação especifica;  
II – a utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias 

ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos;  
III – quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de 

dispositivos deslocados por veículos automotores, a fornecer:  
a) aos geradores atendidos, comprovantes identificando a correta destinação dada aos 

resíduos coletados;  
b) aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de orientação, com:  
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1- Instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado;  
2- tipos de resíduos admissíveis;  
3- prazo de utilização da caçamba;  
4- proibição de contratar os serviços de transportadores não cadastrados;  
5- penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias.  
§ 4º A presença de transportadores irregulares descompromissados com o Sistema de 

Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e a utilização irregular das áreas de destinação e 
equipamentos de coleta devem ser coibidas pelas ações de fiscalização.  

 
CAPÍTULO V 

DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 
Art. 10. Os Resíduos Volumosos captados no Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos devem ser triados, aplicando-se a eles, sempre 
que possível, processos de reutilização, desmontagem e reciclagem que evitem sua destinação final a 
aterro sanitário.  

Art. 11. Os Resíduos da Construção Civil devem ser integralmente triados pelos 
geradores ou nas áreas receptoras, segundo classificação definida pelas Resoluções CONAMA, em 
classes por este definidas, e devem receber a destinação prevista nestas resoluções e nas normas 
técnicas brasileiras.   

Parágrafo único. Os Resíduos da Construção Civil de natureza mineral, designados 
como classe A pela legislação federal especifica, devem ser prioritariamente reutilizados ou reciclados, 
salvo se inviáveis estas operações, quando deverão ser conduzidos a Aterros de Resíduos da 
Construção Civil licenciados, para reservação e beneficiamento futuro ou para conformação geométrica 
de áreas com função urbana definida.  

Art. 12. O Poder Executivo Municipal deve regulamentar as condições para o uso 
preferencial dos resíduos referidos no artigo 11, parágrafo único, na forma de agregado reciclado, em 
obras públicas de infraestrutura e em obras públicas de edificações.  

§ 1º As condições para o uso preferencial de agregados reciclados devem ser 
estabelecidas para obras contratadas ou executadas pela administração pública direta e indireta, 
obedecidas as normas técnicas brasileiras especificas.   

§ 2º Estão dispensadas da exigência imposta no § 1° deste artigo:  
I – as obras de caráter emergencial;  
II – as situações em que não ocorra a oferta de agregados reciclados;  
III – as situações em que estes agregados tenham preços superiores aos dos 

agregados naturais.  
 
§ 3º Todas as especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas 

municipais devem fazer, no corpo dos documentos, menção expressa ao disposto neste artigo.  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

Art. 13. Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito da sua competência, 
o cumprimento das normas estabelecidas nesta lei e aplicação de sanções por eventual inobservância.  

Art. 14. No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do município devem:  

I – orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de resíduos da 
construção e Resíduos Volumosos quanto às normas desta lei;  

II – vistoriar os veículos cadastrados para o transporte, os equipamentos 
acondicionadores de resíduos e o material transportado;  

III – expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão;  

IV – enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para fins de 
inscrição na Divida Ativa.  

CAPÍTULO VII 
DAS PENALIDADES 
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Art. 15. Aos infratores das disposições estabelecidas nesta lei e das normas dela 

decorrentes, devem ser aplicadas as seguintes penalidades: 

I – Advertência, para regularização no prazo de 05 (cinco) dias;    
II  – multa arbitrada em percentual sobre a unidade fiscal do Município;  
 
Art. 16. Por transgressão do disposto nesta lei e das normas dela decorrentes, 

consideram-se infratores:  
I – o proprietário, o ocupante, o locatário, o sindico do imóvel ou qualquer pessoa física 

ou jurídica detentora do domínio;  
II – o representante legal do proprietário do imóvel ou responsável técnico da obra;  
III – o motorista e ou o proprietário do veículo transportador;  
IV – o dirigente legal da empresa transportadora;  
V – o proprietário, o operador ou responsável técnico da área para recepção de 

resíduos.  
Art. 17. Quando da aplicação das penalidades previstas nesta lei, devem ser 

considerados agravantes:  

I – impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos órgãos competentes municipais;  
II – reincidência em infrações previstas nesta lei e nas normas administrativas e 

técnicas pertinentes de quaisquer esferas de governo.  
 
Art. 18. O responsável pela infração deve ser multado e, em caso de reincidência, deve 

sofrer esta penalidade em dobro, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei ou regulamentos.  
 

§ 1º A multa deve ser aplicada de acordo com a infração cometida, conforme descrição 
seguinte: 

 I – Deposição de resíduos em locais proibidos (art. 2.º, § 1.º); 

a) Advertência para regularização no prazo de até 05 (cinco) dias; 
b) Não regularizado, multa correspondente a 25 vezes o Valor de Referência 

Municipal- VRM; 
II – Deposição de resíduos proibidos em caçambas metálicas estacionárias, multa 
correspondente a 25 vezes o Valor de Referência Municipal- VRM; (art. 8.º, § 3.º, I); 

III – Desrespeito do limite de volume de caçamba estacionária por parte dos geradores, 
multa correspondente a 6 vezes o Valor de Referência Municipal   (art. 8.º, § 3.º, II) 

IV - Uso de transportadores não licenciados, multa correspondente a 25 vezes o Valor 
de Referência Municipal – VRM; (Art. 8.º, § 4°); 
V - Transportar resíduos sem cadastramento, multa correspondente a 25 vezes o Valor 
de Referência Municipal – VRM; (Art. 9.º); 
VI - Transporte de resíduos proibidos, multa correspondente a 25 vezes o Valor de 
Referência Municipal – VRM; (Art. 9.º, § 1°); 
VII - Desrespeito do limite de volume de caçamba estacionária por parte dos 
transportadores, multa correspondente a 6 vezes o Valor de Referência Municipal – 
VRM; (Art. 9.º, § 2°, I); 
 VIII - Despejo de resíduos na via pública durante a carga ou transporte, multa 
correspondente a 12 vezes o valor de Referência Municipal – VRM; (Art. 9.º, § 2°, II); 
IX - Estacionamento irregular na via pública de caçamba não utilizada para a coleta de 
resíduos, multa correspondente a 12 vezes o valor de Referência Municipal – VRM (Art. 
9.º, § 2°, III); 
X - Estacionamento irregular de caçamba, multa correspondente a 12 vezes  valor de 
Referência Municipal – VRM; (Art. 9.º, § 3°, I); 
XI - Ausência de dispositivo de cobertura de carga no transporte, multa correspondente 
a 12 vezes o valor de Referência Municipal – VRM;  (Art. 9.º, § 3°, II); 
 XII - Não fornecer comprovação de correta destinação e documento com orientação 
aos usuários, multa correspondente a 12 vezes o Valor de Referência Municipal – VRM; 
(Art. 9.º, § 3°, III); 
XIII - Uso de equipamento em situação irregular (conservação, identificação), multa 
correspondente a 6 vezes o Valor de Referência Municipal – VRM (Art. 9.º, § 4°); 
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§ 2º A quitação da multa, pelo infrator, não o exime do cumprimento de outras 
obrigações legais, nem o isenta da obrigação de reparar os danos resultantes da infração detectada 
pela fiscalização.  

§ 3º As multas devem ser aplicadas cumulativamente quando o infrator cometer, 
simultaneamente, duas ou mais infrações.  

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber, inclusive 
para adequar aos regulamentos dos órgãos superiores, ficando adotada a Resolução nº 307 do 
CONAMA, de 05 de julho de 2002, ou outras que a substituírem.  

Art. 20. As novas construções, públicas ou privadas, com alvarás expedidos após a 
entrada em vigor desta lei, deverão firmar compromisso de cumprimento das normas, sob pena de 
suspensão da obra e da expedição de “habite-se”.  

Art. 21 O período de maio a julho será destinado à podas de árvores quando, os 
resíduos resultantes serão, mediante prévio agendamento, recolhidos pelo município sem custos aos 
geradores. 

Art. 22. As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas por dotações 
orçamentárias próprias, inclusive suplementadas, se necessário.  

 Art. 23. O Poder Executivo poderá firmar convênios com órgãos públicos e privados 
que tenham por objeto os objetivos da presente lei.  

Art. 24. Os órgãos públicos deverão expedir documentos, em qualquer fase das obras 
definidas nesta lei, permitindo aos contribuintes comprovar atendimento de suas exigências.  

Art. 25. Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPARENDI, 05 DE AGOSTO DE 2015. 
 
      Olavo Osmar Pawlak 
      PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registre-se e publique-se: 
 
 
Gilberto Luiz Bohm 
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO   
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19. ANEXO IX – ROTEIRO COLETA RESÍDUOS 
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20. ANEXO XX – CONTRATOS 

20.1. ANEXO XX - A: CONTRATO Nº 007/2018: NR 9 ASSESSORIA AMBIENTAL 
LTDA 
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20.2. ANEXO XX - B: CONTRATO Nº 108/2018: ABORGAMA DO BRASIL LTDA 
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20.3. ANEXO XX – C: CONTRATO Nº169/2017: CRVR – COMPANHIA 
RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA 
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20.4. ANEXO XX – D: COOPERVIDA/RS – COOPERATIVA DE TRABALHO 
RECICLANDO PELA VIDA LTDA. 
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 ANEXOS DO 
RELATÓRIO DE 
PROSPECTIVA E 
PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
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1. ANEXO I – PLANILHA DO TCE UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA O 

CUSTO COM A COLETA 
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2. ANEXO II – PLANILHA DO TCE UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA O 

CUSTO COM O TRANSPORTE 
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 ANEXOS DO 
RELATÓRIO DE 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Tuparendi 

(nome do órgão municipal responsável) 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
 

1. INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA 

Nome: 

 

 

Nº de moradores na residência: 

 
2. INFORMAÇÕES DA LOCALIDADE 

Rua: 

 

 

Bairro/Localidade: 

 
3. SITUAÇÃO DA MORADIA/POSSE DO TERRENO 

(    ) Própria (    ) Alugada (    ) Cedida (    ) Outra:__________________ 

(    ) Financiada (    ) Arrendada (    ) Ocupada  

 
4. LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) 

4.1. Há problemas com a coleta dos resíduos sólidos? 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de coleta de lixo 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Ausência de coleta seletiva 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.2. Há problemas com a disposição dos resíduos sólidos para a coleta pública (lixeiras)? 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de lixeiras públicas 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Poucas lixeiras públicas 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.3. Há problemas com a limpeza urbana? 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de limpeza urbana 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.4. Nota para o sistema de coleta de lixo (de 1 a 10): __________________ 

4.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de resíduos sólidos: 

 

 

 
 

5. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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5.1. Tipo de abastecimento de água (Utiliza a água de onde?) 

(    ) Rede pública ou poço comunitário Se utiliza poço comunitário, qual o poço que abastece a 

residência? 

________________________________________ 

(    ) Fonte ou nascente ou vertente 

(    ) Poço próprio 

(    ) Outro:____________________________________________ 

5.2. Se poço próprio ou vertente, possui tratamento coletivo? 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

Se sim, qual o tipo de tratamento? 

(    ) Adição de cloro 

(    ) Filtração 

(    ) Adição de cloro mais filtração 

(    ) Outros: ____________________________ 

5.3. Possui caixa d’água?             (    ) Sim        (    ) Não 

5.4. Há problemas no abastecimento de água? 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problemas? 

(    ) Ausência de rede de abastecimento de água 

(    ) Baixa pressão 

(    ) Alta pressão 

(    ) Falta de água frequente 

(    ) Água com gosto 

(    ) Água com cor 

(    ) Ocorrência de doenças oriundas da água: diarreia... 

(    ) Outros: ____________________________ 

5.5. Nota para o sistema de abastecimento de água (de 1 a 10): _________________ 

5.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de abastecimento de água: 

 

 

 
6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

6.1. Tipo de sistema de esgotamento sanitário 

(    ) Rede de esgoto (    ) Fossa séptica (    ) Não sabe 

(    ) Direto na rede pluvial  (    ) Fossa rudimentar  

(    ) Fossa séptica, filtro e sumidouro (    ) Fossa séptica, filtro e rede pluvial 

(    ) Fossa séptica e rede pluvial (    ) Outro: 

(    ) Direto no rio ou sanga _________________________________________ 

6.2. Há problemas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário? 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problemas? 

(    ) Mau cheiro 

(    ) Entupimento e transbordamento de fossas 

(    ) Insetos 

(    ) Ausência de rede coletora de esgoto 

(    ) Outros: ____________________________ 

6.3. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10): _________________ 

6.4. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário: 

 

 

 
7. DRENAGEM DAS ÁGUAS DAS CHUVAS 

7.1. Há problemas relacionados à drenagem das águas pluviais? 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problemas? 

(    ) Mau cheiro 

(    ) Entupimento e transbordamento 
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(    ) Alagamento na rua: ________________________________ 

(    ) Ausência de sistema de drenagem urbana 

(    ) Alagamentos e enchentes em cursos d’água 

(    ) Outros: ____________________________ 

7.2. Há problemas de erosão na propriedade ou próximo a ela?                       (    ) Sim       (    ) Não 

      Se sim, indicar o locar: __________________________________________________ 

7.3. Há problemas de erosão ou acumulo de barro na sua propriedade devido a drenagem das águas das chuvas 

de estradas/vias pública?                                                                 (    ) Sim       (    ) Não 

      Se sim, indicar o locar: __________________________________________________ 

7.4. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10): _________________ 

7.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário: 

 

 

 
8. RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES GERAIS 
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1. MÓDULO I 
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2. MÓDULO II 
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